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1. Introducció

1.1. Procés de formació. Motivació i gènesi del treball
La present tesi doctoral està concebuda com a continuació i culminació, per ara,
de l’estudi que vaig presentar com a Treball de Recerca del programa de
doctorat en Teoria i Cultura Contemporànies. En la introducció d’aquell treball,
que portava per títol La utopia de la puresa. Els orígens de la pintura abstracta,
indicava ja els dos impulsos principals que m’havien conduït a fer d’aquesta
qüestió l’eix central de la meva investigació pre-doctoral. El primer era la voluntat
d’enfocar la meva recerca des d’una perspectiva oberta i interdisciplinària, i per
tant de treballar temes vinculats a la història de l’art (la meva llicenciatura), però
que permetessin connexions amb altres disciplines com la filosofia o la literatura;
interdisciplinarietat, aquesta, a la que m’acullo perquè considero que és l’únic
mètode amb què actualment es pot avançar en un treball de recerca en l’àmbit
de les humanitats. I també, sens dubte, perquè és la raó de ser del programa
mateix en què es presenta aquesta tesi, que precisament va néixer amb
l’objectiu de facilitar la realització de treballs de recerca que superessin les
tradicionals compartimentacions acadèmiques del coneixement.
El segon motiu que em va empènyer vers aquesta qüestió era i és el meu interès
per la primera pintura abstracta, i de forma especial, per l’estudi de les seves
fonts i la tradició en què sorgeix. Penso que ara, des de la distància de gairebé
un segle respecte el moment en què es van crear les obres que constitueixen el
tema central d’aquest treball, és un moment immillorable per tornar-les a discutir i
sobretot, per redimensionar-les i situar-les més acuradament en el context
històric que els pertoca. Com veurem, la recepció i discussió de l’art abstracte ha
estat un dels elements fonamentals i més controvertits en el conjunt de la història
de l’art del segle XX; de fet la seva entrada de forma massiva en els circuits
d’exhibició i consum de l’art contemporani és un fenomen relativament recent,
sobretot al nostre país1, i encara és massa perceptible un cert rebuig i
1

En aquest sentit, ha estat aquests darrers anys que s’han portat a terme algunes de les
exposicions més significatives sobre l’art abstracte o artistes abstractes concrets. Sense cap
pretensió d’exhaustivitat, alguns exemples destacats serien els de les exposicions Analogías
musicales. Kandinsky y sus contemporáneos (Fundació Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2003),
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distanciament respecte a aquesta opció pictòrica. Crec doncs que tot i
l’abundantíssim material historiogràfic que l’estudi dels orígens de la pintura
abstracta ha generat, encara hi ha lloc per fer noves aportacions que ens ajudin
a ampliar-ne la comprensió històrica.
En el tema que m’he proposat estudiar, els orígens de l’abstracció, la necessitat
de la interdisciplinarietat esdevé imprescindible: i és que, com ja vaig discutir
àmpliament en el Treball de Recerca i es veurà repetidament en aquest treball,
en la gènesi de l’obra plàstica dels primers pintors abstractes hi van tenir un
paper fonamental una sèrie de qüestions filosòfiques, religioses i sociopolítiques,
respecte les quals d’alguna manera la pintura va ser una resposta; l’estudi
d’aquestes qüestions, doncs, és imprescindible per tal d’entendre més
profundament els processos i les transformacions d’aquesta forma plàstica. Com
demostra la historiografia dedicada a aquest tema al llarg dels darrers trenta
anys, pel que fa als orígens de la pintura abstracta la interdisciplinarietat no es
pot considerar una opció teòrica, sinó que més aviat es presenta com una
implacable necessitat metodològica.
La menció a la historiografia existent em condueix a la tercera motivació
essencial que voldria destacar en aquesta presentació, i que és la d’intentar fer
una aportació a un tema en què existeixen ben pocs estudis en l’àmbit acadèmic
català i espanyol; com es veurà, la pràctica totalitat de la bibliografia emprada,
amb excepcions ben concretes i molt recents, ha estat produïda fora del nostre
país. Em sembla important doncs que temes com aquest, tot i transcendir el
nostre àmbit lingüístic i cultural, es tractin també des de les nostres universitats,
des d’on segur que es poden fer aportacions novedoses i interessants. El darrer
punt del que parteixo en l’elaboració d’aquest treball, i en el que m’interessa fer
especial insistència, és doncs la convicció de que no tan sols és possible, sinó
que és molt saludable i pot resultar molt productiu, que els investigadors en
humanitats (en aquest cas, en història de l’art) s’arrisquin a treballar els temes
que considerin més interessants, independentment del fet que aquests quedin
lluny de l’àmbit geogràfic que en principi els correspon.

Kandinsky: la dissolució de la forma 1900-1920 (Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona 2003),
Las vanguardias rusas (Fundació Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2006) i Malèvitx (Fundació Caixa
de Catalunya, Barcelona 2006)
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Voldria introduir encara un darrer element que crec que és important de
considerar; i és que, tot i que aquesta tesi es manté en un àmbit estrictament
històric acotat a les relacions entre el Simbolisme i la primera abstracció, és
també cert que la qüestió de la relació entre les diverses disciplines artístiques
és un fet que vincula aquest període amb la pràctica artística més actual. En
efecte, en un moment en què totes les barreres entre gèneres s’han superat, i en
què la pròpia especificitat de l’obra artística s’ha desdibuixat fins a
interrelacionar-se amb pràctiques de tipus polític, filosòfic i altres, pot ser
interessant fer una mirada enrere a un moment en què també es va fer d’aquest
trencament de les barreres entre disciplines i gèneres un leitmotiv que tenia, a
més, una dimensió utòpica molt important. Amb la prudència a què la distància
obliga, doncs, penso que alguns dels elements que es plantegen en aquest
treball poden aportar elements interessants a algunes de les qüestions
plantejades per la producció artística de començaments del s. XXI.
Un cop precisades aquestes motivacions generals, voldria presentar breument la
gènesi i la història d’aquesta tesi doctoral. Tot i que, com ja he assenyalat, em
vaig llicenciar en història de l’art, la meva aproximació a aquest tema no va venir
directament per aquesta banda, sinó més aviat per la de la reflexió estètica i
filosòfica. La gènesi del treball es podria remuntar a una assignatura titulada
Estètica i Mística que el professor Sergio Givone va impartir a la Universitat de
Girona al 1996. Podria semblar que el títol no té massa a veure directament amb
aquest treball; la relació, certament, és més subtil, i es fonamenta en la porta que
el professor Givone va obrir, no només a tota una sèrie d’autors que fins aquell
moment no m’eren massa coneguts, sinó sobretot a una idea que aleshores
encara no m’havia plantejat: la possibilitat que l’art contemporani, per radical o
colpidor que fos en la seva aparença (o potser precisament gràcies a això), havia
estat concebut i comprès més sovint del que sembla com una porta de contacte
amb un espai de transcendència, del sagrat, i que era justament en aquesta
connexió que una part significativa de la creació del s. XX trobava la seva raó
d’ésser.
A partir d’aquí, pràcticament tots els treballs presentats al llarg del doctorat van
tenir, d’una o altra manera, quelcom a veure amb aquesta qüestió. D’entrada
vaig treballar la qüestió de la relació entre l’art i la mística d’una manera general;
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poc a poc em vaig anar centrant específicament en l’art contemporani, que de fet
havia estat des de sempre el meu àmbit principal d’interès, i les diverses lectures
em van portar a veure que possiblement és en l’àmbit de la pintura abstracta on
més evidents es fan les relacions entre el món de l’art i l’espai del sagrat. La
recerca del perquè d’aquestes connexions em va portar lògicament a l’obra dels
primers pintors abstractes, no només a les seves pintures, sinó també als seus
textos; i finalment, l’anàlisi d’aquests darrers va fer que em fixés en un concepte
que, ni que fos per la freqüència amb què es repetia, em va semblar que era
realment important: així vaig arribar, finalment, a interessar-me per la idea de la
puresa, el tema que va centrar el Treball de Recerca esmentat.
La presentació d’aquest treball, però, no va suposar en absolut un punt i final al
meu interès pel tema, sinó que molt al contrari, la recerca desenvolupada va
obrir altres interrogants que em van fer veure la necessitat d’aprofundir en alguns
aspectes que en el Treball de Recerca tot just s’apuntaven. Així és com, amb
l’interès d’estudiar més a fons la qüestió espiritual que subsisteix en la pintura
abstracta, em va semblar indispensable explorar més àmpliament la vinculació
entre el Simbolisme i els primers pintors abstractes; i més precisament, com
l’obra d’aquests arrela i es nodreix de la cultura simbolista europea de la fi del
segle XIX, i per tant com entronca amb una llarga tradició filosòfico-religiosa que
es remunta als orígens de la cultura occidental. Ja avançat aquest estudi, la
necessitat d’enfocar la recerca de la tesi sobre un aspecte concret em va conduir
a seleccionar l’ideal de la unió de les arts com a fil conductor principal.
Com veurem abastament al llarg del treball, aquest tema compleix sobradament
les motivacions generals que em van conduir a la redacció d’aquesta tesi: es
tracta d’una investigació sobre els orígens de la pintura abstracta (un tema
allunyat de la nostra tradició cultural més propera, però estretament implicat en
la cultura europea) que necessàriament s’ha hagut de portar a terme des de la
interdisciplinarietat entesa des de la perspectiva més àmplia (estudiant aspectes
literaris, filosòfics, històrics,...). Espero poder mostrar a partir d’ara, doncs, que
aquest esforç s’ha aplicat a un tema interessant i innovador i que les conclusions
que se’n deriven constitueixen una aportació original a la matèria en qüestió.
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1.2. Plantejament general i hipòtesis de treball
La hipòtesi principal que pretén defensar aquest treball és que la pintura
abstracta neix a principis del s. XX com a continuïtat i culminació dels postulats
principals de l’estètica simbolista de finals del s. XIX. Dit d’una altra manera, es
tracta de veure l’abstracció, no pas com un trencament respecte tota la tradició
artística i plàstica anterior, com s’ha presentat a vegades, sobretot en els primers
textos referents a la qüestió; sinó ben al contrari, pretenc estudiar com el que
van fer els primers pintors abstractes (fonamentalment aquells que treballem
aquí, Vassili Kandinsky i Piet Mondrian) va ser partir de l’ideari cultural i artístic
simbolista, hereu al seu torn d’una llarga tradició filosòfica i cultural, per tal de
portar a la seva culminació més radical idees que els simbolistes només s’havien
atrevit a suggerir o insinuar, però no a realitzar. Es tracta doncs d’explorar una
relació, l’existència de la qual ja va constatar de forma intuïtiva el 1941 en el seu
diari Maurice Denis, un dels pintors i teòrics de l’art més importants del
Simbolisme, tot fent una mirada enrere cap al seu propi treball i el dels seus
contemporanis: “[...] emprendimos una reacción contra el impresionismo. Nada
de sensaciones, nada de ventanas abiertas a la naturaleza. Nuestra generación
fue responsable de la creación de la idea [notion] de un cuadro, algo que otros
han llevado hasta el extremo de la abstracción y [que nosotros hemos] devuelto
hasta el extremo de los museos.” [citat a STEVENS, 2005, 47]
Com veurem més endavant, aquesta íntima vinculació entre Simbolisme i
abstracció en què aquesta darrera se’ns presenta com a l’últim moviment, l’etapa
culminant, extrema i en un cert sentit concloent (en altres sentits, és clar,
completament oberta) ha estat apuntada i esmentada per nombrosos
historiadors d’aquest període artístic, especialment per aquells que sobretot en
els darrers anys han treballat específicament en investigar els orígens de
l’abstracció. En la meva opinió, però, aquesta qüestió ha restat fins ara en un
primer estadi sense que hagi estat analitzada en tota la seva amplitud i
complexitat. Aquest treball tampoc pretén fer-ho en un sentit exhaustiu, sinó que
fixa l’atenció en un únic aspecte: la pervivència de l’ideal simbolista de la unió de
les arts (com a forma de fer “sensible” l’espiritual) i el seu rol fonamental com a
estímul per a l’evolució vers l’abstracció.
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Com també anirem veient, donada l’expansió i la diversitat en tots els sentits de
la cultura simbolista arreu d’Europa, les múltiples interpretacions individuals que
en van anar sorgint, i les també nombroses connexions que a tots nivells podem
establir entre aquesta cultura simbolista fin-de-siècle i l’obra dels primers
abstractes, els aspectes de la vinculació entre aquests dos moments que es
podrien estudiar són molt nombrosos. D’una banda, està encara per fer un estudi
global que vinculi des d’un punt de vista històric i empíric les relacions entre
aquests dos àmbits; mentre que en el cas d’alguns artistes tenim molta
informació concreta sobre els seus vincles amb els simbolistes, en altres està
encara quasi tot per estudiar. D’altra banda, des d’un punt de vista de les
relacions teòriques, filosòfiques i culturals són moltes les línies de contacte o
transmissió que es podrien explorar, ja que és en els fonaments conceptuals del
Simbolisme que trobem les bases per a l’abstracció: sense cap ànim exhaustiu,
alguns dels temes que més directament vinculen el Simbolisme amb el llegat de
l’abstracció són l’exploració de les possibilitats de l’art de comunicar directament
sense fer referència a un tema narratiu i naturalista, la importància del significat
sublim de l’art, el paper social i ritual de l’art i el de l’artista-profeta com a
transmissor del seu sentit,... Pretendre analitzar tots aquests elements se’m va
presentar aviat com una tasca d’una amplitud excessiva, i per això vaig decidir
concentrar el treball en un aspecte, com he enunciat abans (tot i que parlar
d’aquest tema em farà parlar també, ni que sigui de forma tangencial, de tota la
resta): la recurrència a la convergència artística per part de simbolistes i
abstractes per expressar l’espiritualitat contemporània (tot advertint que aquí
s’utilitza el terme “espiritualitat” perquè té un sentit més ampli que sembla més
convenient en aquest cas que el de religiositat, tot i que en gran mesura són
intercanviables), i per tant, el sentit espiritual del tema de la unió de les arts.
Aquest se’ns apareix com un dels elements essencials de la vinculació
conceptual entre el Simbolisme i l’abstracció, així com un element clau per
l’impuls del desenvolupament plàstic i formal d’aquesta.
Veiem una mica més de prop els topants més característics d’aquesta qüestió; el
tema té vàries vessants, però parteix en primer lloc de la doble assumpció de la
pintura abstracta en la seva primera etapa com a experimentació plàstica, però
també de forma significativa com a expressió de l’espiritualitat i d’altres qüestions
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intel·lectuals que preocupaven els seus autors. Sembla que finalment els
historiadors de l’art s’han posat d’acord en acceptar que en la vida i obra dels
pintors abstractes que ens ocupen en aquest treball, igual com en la de molts
dels seus contemporanis, hi va tenir un lloc central un component religiós que no
podem esquivar quan ens aproximem al seu estudi, ja que s’hi manifesta d’una
forma evident. L’abstracció, lluny de ser una experiència plàstica exclusivament
formal, va sorgir com una forma pictòrica vinculada a molts elements en principi
considerats no-artístics, o més ben dit, extra-artístics; és a dir, que va sorgir com
una complexa resposta pictòrica a una sèrie de preguntes en part plàstiques,
però també filosòfiques, religioses, polítiques, i perquè no, fins i tot
antropològiques.
Aquesta qüestió, doncs, ens portarà a preguntar-nos a quin tipus d’espiritualitat i
quins problemes afectaven a aquests autors, ja que la resposta és fonamental
per entendre com i perquè apareix la pintura abstracta, i fins a quin punt aquesta
va esdevenir un assoliment “necessari”; i aquesta reflexió ens haurà de conduir a
buscar les respostes en les connexions que podem establir entre els pintors
abstractes i el Simbolisme. De fet aquesta vinculació no ens ha de sorprendre, ja
que el tòpic de que el s. XIX no acaba com a mínim fins a la fi de la Iª Guerra
Mundial és, pel que fa a l’art, fonamentalment cert: les formes de treballar, els
estudis, els materials, l’educació, la comunicació dels artistes en els anys
anteriors a la guerra eren gairebé tan tradicionals com al s. XVI; i no serà fins
després de 1917, en què la tècnica, la màquina i el disseny entren clarament en
contacte amb l’art (només cal pensar en els casos de la Bauhaus o el
constructivisme soviètic), i que apareixen noves formes de difusió arreu del món,
que realment hi hauran canvis profunds en tots els àmbits de l’activitat artística.
Tornarem sovint a la qüestió de les vinculacions entre els abstractes i el
Simbolisme, així com a una discussió sobre els conceptes centrals d’aquest
moviment cultural transdisciplinar i paneuropeu, que en la seva diversitat manté
trets ben característics. Per ara, voldria només insistir en la importància que el fet
religiós i espiritual, sempre entès d’una manera àmplia, té en la seva definició; i
fer present que pel que fa als artistes tractats, i tot i els seus orígens
essencialment cristians (l’ortodòxia per Kandinsky, el calvinisme per Mondrian),
seran l’esoterisme i les pseudo-religions de finals de segle XIX, que podem
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englobar sota el concepte de la religiositat simbolista, els que acabaran
configurant la seva experiència religiosa [BESANÇON, 1994, 15]. Aquesta
religiositat es va basar en diversos moviments de caire esotèric i ocultista,
encapçalats per la teosofia, que al seu torn tenien un origen comú en una
tradició gnòstica, poc desenvolupada des d’un punt de vista intel·lectual però
molt efectiva, que podem remuntar als inicis del pensament grec, a Plató, al
neoplatonisme i a l’hermetisme; una tradició que amb el temps s’enriquirà amb
aportacions del cristianisme, sobretot de la mística, i a un nivell encara més
superficial amb elements provinents de diverses religions i filosofies orientals. A
tot això hi haurem d’afegir les nombroses nocions filosòfiques procedents dels
idealistes alemanys, de Schopenhauer i Nietzsche, que aquests textos
incorporaven en tant que també feien referència a una visió sacralitzada de l’art, i
que segurament els artistes que ens ocupen van rebre no de les fonts originals,
sinó justament a través de tots aquests textos més o menys esotèrics; com diu
Schaeffer,

“les

théories

artistiques

des

avant-gardes

sont

littéralement

“surdeterminées” par la tradition de la sacralisation de l’Art, à tel point que la
recherce de sources précises est sans soute dans bien des cas illusoire: on est
face à un immense patchwork intertextuel” [SCHAEFFER, 1992, 352].
El tret principal, i el més interessant sens dubte per al nostre estudi, d’aquest
esoterisme finisecular (terme amb el que agrupem de forma genèrica les
diverses corrents esmentades), fou la creença en la unitat original i intrínseca del
món, entre els seus aspectes material i espiritual, natural i racional, físic i ideal.
Per algun motiu que mai ens és clarament explicitat (excepte en la tradició
cristiana), aquesta unitat primigènia s’hauria trencat, tal i com van detectar els
romàntics en l’aurora de la modernitat, i això hauria condemnat l’home a una
escissió fonamental entre els dos pols bàsics de l’existència; calia doncs superar
aquesta escissió per poder recuperar l’harmonia i unitat universals i originàries,
per tornar a fer de l’home modern un ésser complet. És de la creença en aquesta
unitat essencial del món que se’n deriva lògicament l’entusiasta acceptació de la
que anomenem la idea o teoria de les correspondències, també anomenades
analogies; entenem per correspondències, tal i com desenvoluparem àmpliament
en el primer capítol de la present tesi, la manifestació d’un principi religiós i
filosòfic segons el qual els éssers del món material estan en relació amb les lleis
del món intel·lectual, i més enllà d’aquest, amb les essències d’un món espiritual
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i diví. Segons aquesta teoria, doncs, tots els elements de la natura estan
estretament relacionats entre si, i al mateix temps amb el món espiritual; el que
està a dalt és com el que està a baix, i viceversa, així com el microcosmos
(l’home) i el macrocosmos estan presents l’un en l’altre en tots els seus punts.
Tot l’univers és, doncs, en una gota d’aigua.
Com veurem el concepte de correspondència, que utilitzarem aquí perquè ens
sembla el més adequat i comprensiu, està íntimament relacionat amb la idea de
l’harmonia del món i el mite de la unitat perduda: si les correspondències entre
els diversos nivells de l’existència són possibles, és perquè en realitat tots
constitueixen una sola unitat ontològica, tot i que als nostres ulls apareguin com
a estrats diferents. Els fonaments del que, amb el temps, va esdevenir una
veritable teoria, es troben ja com dèiem en el món antic i tenen les primeres
formulacions filosòfiques en l’obra de Plató i Plotí; d’ells, seguint una llarga línia
evolutiva que inclou místics i pensadors cristians i d’altres tradicions, la idea de
les correspondències va arribar al s. XIX, moment en què es va popularitzar
arreu d’Europa sobretot gràcies a l’obra de Swedenborg (que va ser el primer en
proposar una autèntica teoria de les correspondències) i als seus més destacats
divulgadors (especialment Balzac i Baudelaire).
La teoria de les correspondències és doncs el tret definitori essencial del
fenomen religiós que acompanya el Simbolisme, compartit per totes les escoles
o tendències que hi participen. Però també va tenir unes amplíssimes
repercussions en l’àmbit artístic i cultural, degut en primer lloc a que es tracta
d’una teoria profundament lligada al tema de la representació i els sentits, com
veurem amb detall, a través del concepte de les sinestèsies; i sobretot a que
havia estat recollida i divulgada (d’una forma prou subtil) per alguns dels
principals i més prestigiosos precursors del moviment, i sobretot per Baudelaire.
En el món artístic simbolista aquesta idea va resultar extremadament productiva,
donant lloc a experiències i a creacions artístiques de la màxima importància. La
teoria de les correspondències, que en la seva perspectiva filosòfico-religiosa
s’entén com hem dit primer com una relació vertical (vinculacions del món “de
baix” o material amb el món “de dalt” o espiritual), té també una expressió
horitzontal o transversal, és a dir, l’establiment de relacions o correspondències
entre diversos elements d’un mateix nivell (i aquestes relacions horitzontals són
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les sinestètiques, pròpiament dites). No cal dir que les dues vessants, vertical i
horitzontal, estan estretament vinculades i es basen sempre en la concepció de
la unitat i harmonia global del món: tal i com tots els elements de la natura poden
establir correspondències entre ells, també les podem establir entre el món
material i el món espiritual: tot és un i tot es respon.
Aquesta vessant horitzontal o transversal és la que conduirà més directament,
en aquest context finisecular, al desenvolupament del tema de les relacions
entre els diversos sentits i arts entre si, és a dir, al sorgir de l’ideal de la unitat de
les arts, en què aquesta es planteja com a imprescindible perquè és l’única
manera de fer sensible, visible, clarament aprehensible, aquesta idea de la unitat
essencial del món. L’obra d’art total esdevé necessària com a guia, com a senyal
o com a model de que la reunificació és possible: si ho és en l’art, ho ha de ser
també de forma inexorable en totes les altres esferes, també en l’ideal. És per
això que en el context simbolista l’obra adquireix un caràcter sagrat, i l’artista
esdevé gairebé un sacerdot. I així, són principalment dues les formes en què
aquesta teoria es va introduir en el món de les arts: en primer lloc, tot invocant a
Baudelaire, de l’especulació sobre les relacions entre el món material i l’espiritual
es va passar a la investigació de les relacions de les diverses arts entre si; és en
aquest context que es va popularitzar en la cultura finisecular el concepte
(psicològic, però també artístic) de sinestèsia. En segon lloc, va aparèixer l’ideal
d’obra d’art total o Gesamtkunstwerk, entesa com la millor formulació possible de
la unitat intrínseca del món; l’expressió més influent, tot i que no la única,
d’aquesta visió de l’obra d’art total seria la de Richard Wagner2.
Tant nombrosos textos originals d’autors simbolistes, com la majoria de textos
que tracten sobre el Simbolisme, fan referència explícita o implícita a aquesta
teoria de les correspondències i a la seva importància en el context cultural que
treballem; alguns d’aquests textos també incideixen en la projecció d’aquesta
teoria cap als que seran primers pintors abstractes. Cap d’ells, però, explica
exactament en què consisteix o n’ofereix una definició: el seu sentit es dóna per
suposat en el marc d’aquest context ampli que estem explicant, en què la noció
2

Com es farà avinent al llarg del treball, la definició del concepte d’obra d’art total és molt
complexa i en molts aspectes contradictòria; per una visió crítica de la pervivència d’aquest
concepte en la cultura contemporània, veure IBÁÑEZ, 1999.
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de la unitat del món i de la unió de les arts com a representació sensible
d’aquesta s’assimilen d’una forma absoluta. Aquest treball intenta doncs oferir
una aproximació a la història d’aquesta “teoria” i al seu paper en l’ideari
simbolista i el dels primers abstractes com a element que precisament vincula les
esferes religiosa i artística del seu treball. Així mateix, intentarà mostrar com no
és en l’obra pictòrica, sinó en la més estrictament vinculada a la recerca de la
unitat entre les diverses disciplines artístiques (les composicions escèniques en
el cas de Kandinsky, l’evolució del seu estudi vers un espai neoplàstic en el de
Mondrian), que es va portar a terme més àmpliament la investigació sobre la
necessitat d’utilitzar formes abstractes per mostrar aquesta unitat intrínseca de
tots els elements. I esperem que les conclusions ens portin a mostrar que, de fet,
l’ideal de l’obra total fou també un dels impulsos principals, sinó el que més, per
tal que els artistes estudiats fessin el pas de la figuració a l’abstracció.
I és que, finalment, la qüestió és que les discussions simbolistes més
interessants sobre aquesta manifestació sensible de la unitat del món
conflueixen en la idea que serà només a través d’una progressiva reducció a
l’essencial i una purificació dels diversos mitjans plàstics que cada art assolirà la
seva pròpia essència i podrà així trobar la manera d’interrelacionar-se amb la
resta, atenent al fet que, dins d’aquesta òptica unitària, en realitat l’essència de
tota manifestació artística és una. Malgrat aquesta constatació que en el
Simbolisme s’apunta cada vegada amb més força, el cert és que els artistes
simbolistes (amb l’excepció probable de Mallarmé) no van ser capaços de
practicar aquesta reducció, perduts en la seva iconografia simbòlica i al·legòrica.
Seran els artistes plàstics que els succeiran els que, partint d’aquestes
premisses i amb aquest mateix objectiu, intentaran reduir la pintura i altres
manifestacions artístiques al que ells creuran que és la seva essència, i les
alliberaran de la càrrega figurativa i de contingut que arrossegaven des de feia
segles: serà el naixement de l’abstracció. Els primers pintors abstractes, doncs,
realitzaran en la seva pràctica artística allò que els seus precedents havien
insinuat i anhelat en la teòrica3, amb la mirada posada en què aquest procés de
3

En aquest sentit, Ringbom diu en referència específica a Kandinsky: “The symbolists tended to go
astray among the generalities of their theories whereas Kandinsky tried to keep theory and practice
together. [...] Kandinsky may also at times be vague and imprecise, but alongside with his
vagueness there is a passion for the literal and concrete. He tended to argue and write graphically
in spite of his ‘abstract’ inclinations.” [RINGBOM, 1970, 49]. Kandinsky doncs, com també Mondrian,
portarien a la pràctica allò que altres havien teoritzat.
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reducció a l’essencial havia de servir, finalment, per aconseguir la gran síntesi
artística que fos, alhora, el model comprensible tot i que ambivalent de la
reunificació del món: la voluntat de l’obra d’art total esdevé al mateix temps un
exercici de nostàlgia vers una unitat perduda, i una projecció utòpica vers una
possibilitat de reconciliació futura.
Com es pot veure, en aquesta tesi s’ha optat per posar l’èmfasi en l’anàlisi d’un
moment artístic des d’un punt de vista fonamentalment cultural, filosòfic i religiós,
i s’han deixat de banda altres elements la influència i paper dels quals en la
formació de l’abstracció són també de gran importància. Molts d’aquests
elements seran citats, ni que sigui breument, al llarg del treball; entre aquests,
voldria fer esment aquí d’una qüestió que no ha estat estudiada a fons fins a
temps recents, com és la influència de la ciència contemporània en l’aparició de
la primera abstracció, un tema del que sovint es fa referència als elements més
cridaners (per exemple, l’impacte de les teories de l’àtom en Kandinsky,
l’aparició de les radiografies o la difusió de la psicofísica [ROUSSEAU, 2003]),
però sense fer-ne un anàlisi a fons. Les recerques més serioses fetes en aquest
àmbit apunten clarament al fet que allò que més interessava als artistes de la
ciència contemporània era precisament la tendència sintètica o monística que es
va fer important en aquesta, que tendia a intentar demostrar els vincles esperitmatèria, contra la visió més positivista que havia predominat durant gran part del
s. XIX [GAMWELL, 2002, 96]; i que des d’aquest punt de vista el seu impacte en la
primera abstracció, ni que fos a vegades a un nivell popular i superficial, fou molt
important i cal que sigui tingut en compte4.
Tal i com deia en començar, el plantejament d’aquest treball implica lògicament
el meu convenciment previ que la pintura abstracta és una recerca pictòrica que
va més enllà de l’experimentació formal, i que al meu entendre li hem de
concedir, si no un “contingut” en l’accepció més clàssica del terme, si un profund
substrat de reflexió especulativa. En aquest sentit és interessant assenyalar que
la preocupació per la convergència de les arts no va ser un tema exclusiu ni del
4

Voldria afegir també que el fet que bona part de les recerques científiques més serioses dutes a
terme al llarg del s. XX hagin abandonat la idea d’aquesta unitat essencial ha afavorit que aquestes
teories es trobin avui en mans de l’esoterisme més vulgar i populista; però també és cert que cada
vegada més les noves perspectives científiques semblen tendir cap a explicacions que afavoreixen
una visió més global [JAMES, 1995, 19]
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Simbolisme ni dels abstractes: ja havia estat un element central en altres
moviments artístics i intel·lectuals com el romanticisme, i ho seria també en
l’expressionisme, el futurisme, l’orfisme (o grup de Puteaux), el dadaisme, la
Bauhaus, el constructivisme o el surrealisme, per esmentar només alguns noms.
La comparació amb aquests altres grups, però, posa en evidència (excepte pel
que fa al romanticisme, del que ja parlarem) que estem parlant de moviments
pels quals la qüestió de la unitat artística no va tenir un rerafons espiritualfilosòfic tan clar, i si hi va ser, fou amb connotacions ben diferents de les que va
tenir pels simbolistes i els primers abstractes.
Feta aquesta primera aproximació a la qüestió, passo tot seguit a enunciar
sintèticament les hipòtesis principals sobre les que s’estructura aquest treball:
1. El Simbolisme es pot considerar un moviment artístic i cultural d’ampli abast,
fonamentat en la continuïtat d’una llarga tradició filosòfico-religiosa d’arrel
idealista, i en el qual la vivència i expressió de l’espiritualitat hi tenen un
paper molt important. L’element fonamental d’aquesta línia de pensament és
la creença en la unitat essencial del món, que s’expressa mitjançant
l’anomenada teoria de les correspondències, que afirma que el món sensible,
material o visible es correspon en tots els seus detalls a un suposat món
transcendent, espiritual i invisible, en el qual radiquen les idees o essències
immutables o eternes. En el context de la cultura i l’art simbolistes, aquesta
teoria trobarà la seva traducció i manifestació plàstica en l’ideal de l’obra d’art
total, que serà moltes vegades enunciat i al qual es realitzaran moltes
aproximacions, però mai es portarà a la pràctica fins a les seves darreres
conseqüències.
2. Els pintors Vassili Kandinsky i Piet Mondrian van formar-se plenament en la
cultura simbolista, que va configurar el seu ideari personal i artístic i va
orientar la seva recerca plàstica fins a l’abstracció. En aquesta recerca el
tema de l’obra d’art total serà fonamental en la seva doble vessant espiritual i
plàstica: per una banda, la creació d’una obra d’art unitària s’erigeix com a
model visible i privilegiat de l’anhelada unitat del món; i des del punt de vista
plàstic, fa que l’abstracció pictòrica s’hagi d’entendre com una etapa en un
procés més ampli que té com a objectiu final la síntesi artística total.
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3. La primera pintura abstracta, doncs, es pot considerar la culminació de
l’ideari estètic i religiós simbolista, ideari que sens dubte tendeix de forma
teòrica vers l’abstracció, però que cap artista plàstic simbolista va aconseguir
realitzar. És per això que l’obra artística dels primers pintors abstractes té les
seves arrels conceptuals en el s. XIX, però es projecta en tots els sentits vers
el s. XX. En aquest espai, la idea de l’obra d’art total es pensa també com
una eina de transformació de l’individu i de la societat per tal de crear un món
millor, en què el somni de l’obra total és al mateix temps recerca del passat i
utopia de futur.
Aquesta tesi pretén doncs, en resum, contribuir a un aprofundiment en l’estudi
dels orígens de la pintura abstracta, fent èmfasi especialment en la seva vessant
teòrica, sense deixar de banda, òbviament, les implicacions plàstiques. La
conclusió d’aquest treball, espero, hauria de ser la comprensió de la pintura
abstracta com a culminació de l’anhel simbolista d’unir forma i esperit en la
creació artística, no només en la pintura. El Simbolisme ja plantejava d’una o
altra manera tots els elements que seran claus en l’abstracció, i de forma
principal, la possibilitat de renunciar al tema en favor d’una millor transmissió del
contingut interior o espiritual de l’obra d’artística. Els abstractes recolliran aquest
repte, que el Simbolisme només apunta, i el faran realitat mitjançant una pintura i
un art que, no servint-se d’un tema identificable, aconsegueix transmetre de
forma més directa (almenys així ho entenien ells) un contingut espiritual. En
aquest context, l’anhel de síntesi de totes les arts com a model de la unitat
possible d’un món que tots ells percebien com a profundament dividit serà un
desig compartit que potser només els abstractes, en comptades ocasions,
aconseguiran concretar.

1.3. Simbolisme i abstracció. Estat de la qüestió, antecedents i marc
teòric
Un cop enunciat el plantejament d’aquesta tesi i les hipòtesis de treball
principals, s’imposa presentar un panorama sobre l’estat actual de les recerques
fetes en aquest àmbit i que constitueixen el punt de partida ineludible per a
qualsevol altre treball. D’entrada, voldria assenyalar que no existeix cap estudi
que s’ocupi de forma directa i específica del tema que s’aborda en aquesta tesi,
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tot i que com veurem la bibliografia que hi remet d’una forma general és
amplíssima. Degut precisament a aquesta amplitud, m’ha semblat oportú separar
aquest capítol en dos apartats, el primer dedicat a la qüestió de la pròpia
definició de l’abstracció i, especialment, al paper de la teoria en relació a
l’evolució de la pintura, i un segon dedicat al tractament que s’ha donat fins ara a
les relacions entre Simbolisme i abstracció.

1.3.1. Què és la pintura abstracta? Sobre la relació entre teoria i
pràctica en l’obra dels pintors abstractes
La pregunta sobre la natura mateixa del concepte d’abstracció, començant per la
seva pròpia denominació, és una de les més complexes de la història de l’art:
sabem prou bé que aquest mot aplicat a la pintura dels artistes aquí estudiats i
els seus coetanis és problemàtic, que va ser discutit ja des dels seus inicis, i que
fins i tot alguns dels mateixos pintors es van resistir a l’ús d’aquest terme per
referir-se al seu treball. És per això que la pintura abstracta ha rebut també molts
altres noms, com ara pintura no figurativa, no representativa, no objectiva o bé
pintura concreta5 (per esmentar-ne només alguns), sense que cap d’aquests
hagi contribuït a aclarir-ne el sentit. Aquesta és una qüestió important, perquè
afecta a la nostra comprensió de què és una pintura abstracta i què no ho és: és
degut a aquesta manca de definició, per exemple, que en un moment donat es
va poder parlar de Picasso com el més gran de tots els pintors abstractes, quan
avui dia difícilment el consideraríem, en sentit estricte, com a tal [HARRISONFRASCINA-PERRY, 1993, 190]; però de tota manera, i tot i la seva importància,
aquesta discussió sobre la denominació i definició queda fora de l’enfocament
principal d’aquest treball, i per tant per totes les reflexions sobre aquests temes
em remeto a les fonts citades al llarg d’aquest6. En aquesta tesi, doncs,
5

Sobre la identificació de la pintura representativa amb la idea d’abstracció, i la proposta de canvi
de nom de la pintura abstracta pel de pintura concreta, veure el text que el 1936 va escriure
Alexandre Kojève sobre la pintura de Kandinsky, en què escriu: “Pendant des siècles, l’humanité
n’a su produire que des tableaux “représentatifs”, c’est-à-dire subjectifs et abstraits. Et ce n’est
qu’au XXe siècle en Europe que fut peint le premier tableau objectif et concret, c’est-à-dire le
premier tableau “non-représentatif”. [...] Cet art peut être appelé (est) l’art de Kandinsky, car
Kandinsky fut le premier à peindre (peint des tableaux) des tableaux objectifs et concrets (dès
1910).” [KOJÈVE, 2001, 27]
6

Tots els textos que tracten el tema de l’abstracció aborden d’una o altra manera aquest problema;
entre els citats a la bibliografia, però, destaquen els següents: HARRISON-FRASCINA-PERRY, 1993;
SCHAPIRO, 1995; MOSZYNSKA, 1996 I MARCHÁN, 2005.
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entendrem com a pintura abstracta aquella que s’acull sota una etiqueta històrica
i ben establerta, és a dir, el cos d’obra no figurativa que una sèrie d’artistes
europeus van elaborar a partir aproximadament de 1910 amb la voluntat de
superar la pintura representativa tradicional heretada del Renaixement, i
d’introduir una pintura sense tema o contingut identificable segons els
paràmetres tradicionals, en el marc d’un debat cultural i estètic molt determinat.
Penso que en canvi si que forma part d’aquest treball la qüestió de la
interpretació de la pintura abstracta, tema que dins el complex problema general
de la interpretació de l’art té un seu valor específic; no hi ha dubte que disposem
de diversos models d’interpretació en el que ens podem recolzar a l’hora
d’enfrontar-nos a una obra d’art abstracta. Charles Harrison [ibid., 213-219] ens
parla d’aquests models a partir de l’exemple d’una obra, el Quadrat negre (1915)
de Kasimir Malèvitx, de la qual proposa diverses interpretacions possibles
segons la manera de veure el quadre de diversos espectadors-tipus; a banda de
les visions que s’esforcen en trobar en un quadre, per molt abstracte que sigui,
una referència al món visible i que podrien donar resultats com “el quadre
representa un celler de carbó ple de gats negres” o “és la vista des de la finestra
d’una presó en una nit molt fosca”, n’hi ha quatre que centren el nostre interès: la
d’aquell que veu precisament en l’absència de referències directes a coses
materials el significat del quadre, en tant que permet una major concentració en
el seu contingut espiritual; la del que l’interpreta com el resultat de la inspiració
que causa en l’artista el mitjà artístic en què treballa, i que considera que el valor
de l’obra es mesurarà segons si crea o no nous efectes pictòrics; la del que
només entén el significat del quadre situant la seva producció en un context
històric i social determinat; i la del que considera que, com que les teories no
descobreixen els objectes sinó que aquests estan constituïts per les teories,
interpretar una pintura és com col·locar-hi al costat un altre artefacte, un text les
idees del qual permetin desestabilitzar altres textos diferents prèviament
establerts.
Les quatre postures corresponen a diversos moments de la historiografia i la
crítica de l’art del nostre segle: la visió espiritualista correspondria a una tradició
espiritualista sense nom concret però prou estesa que podem considerar d’arrel
romàntica i simbolista, la segona correspondria al modernisme formalista, la
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tercera a la història social de l’art i la darrera a l’estructuralisme. Des de la
perspectiva d’aquest treball, tots aquests models interpretatius fan aportacions
positives i cap d’ells és suficient en si mateix: només es pot obtenir una
interpretació que aspiri a ser comprensiva de la pintura abstracta si ens hi
aproximen des de tots els punts de vista, cosa que com veurem no ha estat la
norma de la tradició crítica existent sobre el tema. En aquest treball he intentat
un plantejament pluridisciplinari, amb la pretensió de donar una explicació que
comprengui els diversos àmbits en els que van intentar incidir els pintors
abstractes sense prioritzar-ne excessivament un per sobre de l’altre, és a dir, la
teoria per sobre la pràctica o viceversa. I per tant, també he intentat utilitzar els
elements provinents de les diverses tradicions citades que m’han semblat més
útils per fer aquesta anàlisi.
Ara bé, estretament vinculada amb la qüestió de la interpretació i la significació
de la pintura abstracta hi ha un altre tema important, i és el de la relació, en el
treball d’aquests artistes, entre la seva obra plàstica i la seva abundant producció
teòrica. En efecte, del plantejament del treball que he fet en el capítol anterior es
desprèn la meva pressumpció de que els artistes abstractes, a banda d’una obra
plàstica, tenien també una teoria, i de que aquesta va ser fonamental en el
desenvolupament de la seva obra tal i com la coneixem. El paper i la importància
d’aquesta teoria, però, ha estat àmpliament discutit en la historiografia del s. XX,
i és per això que voldria fer algunes reflexions sobre la qüestió, que també ens
ha de permetre situar una certa perspectiva interpretativa.
És un fet que, dins la contínua progressió qualitativa i quantitativa en la
producció de teoria artística per part dels artistes del s. XX7, els pintors
abstractes que aquí tractarem són un cas particularment interessant per la
importància en tots dos sentits de la seva producció teòrica, i les implicacions
fonamentals que aquesta presenta per a la comprensió de la seva obra pictòrica
i artística. Aquests pintors van escriure un gran nombre de textos, molts dels
7

La tendència de l’art vers la teoria hauria arribat al límit en la producció artística més recent, de
forma que Arthur Danto hauria pogut escriure que “[...] there is another feature exhibited by these
late [artistic] productions, which is that the object approaches zero as their theory approaches
infinity, so that virtually all there is at the end is theory, art having finally become vaporized in a
dazzle of pure thought about itself, and remaining, as it were, solely as the object of its own
theoretical consciousness.” [DANTO, 1986, 111]. Per “últimes produccions” Danto es refereix aquí al
minimal art i l’art conceptual, i en general a gran part de l’art contemporani del darrer terç del segle.
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quals van ser publicats com a articles en revistes especialitzades o com a llibres,
i alguns dels quals van tenir una gran difusió i influència arreu d’Europa. Tampoc
no hi ha dubte que en aquests textos van plantejar no tan sols qüestions
estètiques, sinó també problemes filosòfics, polítics i espirituals (quan no
obertament religiosos) que estaven clarament vinculats amb les preocupacions
dels intel·lectuals i la societat del seu temps. De fet, és molt possible que el desig
de vincular-se amb la tradició filosòfico-religiosa que hem esmentat animés la
tendència a teoritzar d’aquests primers pintors abstractes.
És evident també que per molts historiadors i crítics l’existència d’aquests textos
que discutien temes tan diversos, sovint amb un clar component religiós, ha estat
un assumpte problemàtic, i que ha existit una clara reticència a incorporar aquest
material a l’estudi de l’obra d’aquests artistes. De fet podríem dir que una de les
corrents historiogràfiques més significatives del s. XX, el formalisme, va mantenir
una visió clarament crítica i desconfiada sobre l’interès i fins i tot la pertinença
dels textos teòrics a l’hora d’aproximar-se a l’estudi de les obres; el seu discurs,
pel que fa a la pintura, es basava exclusivament en l’anàlisi dels aspectes
formals, visuals i estrictament plàstics del quadre (línia, color, pla), i per tant
prescindia i menystenia els aspectes que podríem anomenar iconogràfics o de
contingut, o, més genèricament encara, tot allò que no es “veu” en la superfície
del quadre. Com a exemple podem citar al mateix Clement Greenberg,
representant destacadíssim del formalisme artístic, que va escriure en referència
a les idees exposades en els textos de Mondrian: “I think his ideas [de
Mondrian], and specially the vision to which they point of a completely humanized
environment, to be of great significance. Nevertheless, I can not help but feel that
they are a misleading introduction to his art. That art is not quite the new
revelation that he himself took it for, or that others have taken it for since.”
[GREENBERG, 1993, 13]
La visió històrica del formalisme era la de cada art evolucionant vers una
progressiva identificació i autodefinició dels propis elements constitutius, en
paral·lel a una també progressiva depuració de tot allò que s’interpreta com a
accessori o afegit, tot allò que pertany a àmbits altres que el propi camp artístic
que s’explora. És per això que, els textos dels pintors abstractes aquí esmentats,
en què s’uneixen elements filosòfics, religiosos, i sovint també prou esotèrics,
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eren per a aquesta tradició crítica un element clarament molest, que
obstaculitzava més que no ajudava a la comprensió del treball dels artistes
esmentats8. No només els autors formalistes van rebutjar la importància dels
textos, però; l’historiador francès Hubert Damisch va arribar a qualificar els
escrits d’aquests artistes, en un text de 1958, d’execrables9.
De tota manera, amb el temps es va fer evident que un estudi aprofundit de
l’obra d’aquests pintors seria impossible sense recórrer als textos escrits; i és
que, com amb tota claredat va enunciar Norbert Lynton en la presentació del
volum d’assajos que acompanyava la important exposició celebrada el 1980 a
Londres Abstraction: Towards a New Art. Painting 1910-1920, “none of this art
[abstracte] was intended to provide entertainment or ornament. It was didactic,
paradigmatic, and in this sense it is the true heir of the history-painting tradition,
the most honoured because the most elevated branch of Renaissance art.”
[LYNTON, 1980, 17]; és per la seva vocació didàctica (sense entendre aquest
terme des d’un punt de vista simplista, sinó en tota la seva grandesa: un art
formatiu, una guia i una educació alhora estètica i moral de l’home), doncs, que
aquests artistes mai haurien pogut renunciar a cap mitjà que estés a les seves
mans per tal de difondre allò que tant volien dir, i per tant tampoc a l’escriptura.
Per això, i a partir de la progressiva superació del model crític formalista a partir
dels anys setanta del segle passat, van començar a aparèixer (principalment en
l’àmbit anglosaxó) una sèrie d’estudis que proposaven alternatives a la forma
tradicional d’estudiar la pintura abstracta, tot incorporant les preocupacions
religioses, filosòfiques,... d’aquests artistes a l’estudi de la seva obra. D’entre els
autors fonamentals en aquesta re-avaluació del lloc de la teoria en l’evolució de

8

El meu Treball de recerca [FAXEDAS, 2000], de forma més clara encara que aquesta tesi, pretenia
ser precisament una resposta a aquesta crítica. El tema del treball va ser l’estudi del concepte de
puresa, terme capital en la teoria de Greenberg; però allà on per aquest puresa volia dir autodelimitació de la pintura enfront de tot allò que li és aliè, jo vaig intentar mostrar que aquest és
precisament un concepte que permet relacionar-la amb molts altres àmbits evidentment plàstics,
però també filosòfics, religiosos i polítics. Al llarg del treball s’analitzava la idea de puresa en la
tradició filosòfica i religiosa occidental, i s’arribava a la conclusió que Kandinsky i Mondrian havien
utilitzat aquest concepte amb plena consciència d’aquestes implicacions religiosos i filosòfiques.
S’intentava demostrar que els textos de tots dos eren les bases per al seu treball plàstic, i que en
els dos casos es podien descriure com una autèntica utopia de la puresa, entesa aquesta en els
múltiples significats que en el treball s’exploren.
9

“Cette littérature [de Mondrian] souvent exécrable – mais celle de Kandinsky ne vaut guère mieux
– doit-elle être considérée seulement comme un à-côté de l’oeuvre, comme son accompagnement
obligé, ou comme son moteur?” [DAMISCH, 1984, 59]
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l’abstracció podem destacar a Sixten Ringbom i els seus estudis sobre
Kandinsky, Robert Welsh i el seu treball sobre la primera època de Mondrian
(més endavant en tornarem a parlar), i especialment el llibre fonamental de
Robert Rosenblum Modern painting and the northern romantic tradition. Friedrich
to Rothko (1975)10; el punt principal de l’obra d’aquest darrer fou, en paraules del
mateix autor, mostrar el següent:
“[...]: that there is an important, alternative reading of the history of
modern art which might well supplement the orthodox one that has as its
almost exclusive locus Paris, from David and Delacroix to Matisse and
Picasso. My own reading is based not on formal values alone –if such
things can really exist in a vacuum- but rather on the impact of certain
problems of modern cultural history, and most particularly the religious
dilemmas posed in the Romantic mouvement, upon the combination of
subject, feeling, and structure shared by a long tradition of artists working
mainly in Northern Europe and the United States.” [ROSENBLUM, 1975, 78]
Rosenblum fou el primer, doncs, en contextualitzar l’obra dels pintors abstractes
en una línia descendent del romanticisme nòrdic11, assumint-ne per tant els
valors religiosos i filosòfics que en aquesta tradició són tan importants i que a
nosaltres ens interessen també en tant que el Simbolisme és hereu directe
d’aquesta tradició romàntica. Tot aquest treball culminaria en la gran exposició
celebrada a Los Angeles County Museum of Art l’any 1986, The Spiritual in Art.
Abstract Painting, 1890-1985 i el seu catàleg corresponent [TUCHMAN, 1986], que
van suposar tota una fita en l’estudi de les relacions entre teoria i contingut en
l’obra dels pintors abstractes. El desenvolupament que es va produir, també a
partir dels anys vuitanta i especialment al món anglosaxó, de conceptes com la
interdisciplinarietat, els estudis culturals o la cultura visual, que al cap i a la fi el
que promouen és un acostament als objectes d’estudi del camp de les
humanitats que tingui en compte les aportacions de disciplines diverses, també
van jugar un paper important en aquesta revaloració de les relacions entre teoria
i pintura.

10

Sobre la importància d’aquest llibre, veure l’article de Solana que el qualifica com “uno de esos
textos que modifica de una vez por todas la visión de un campo de investigación” [SOLANA, 2005,
255].
11

Aquesta línia de recerca marcada per Rosenblum també és la que guiaria l’exposició The
Romantic Spirit in German Art, 1790-1990 (1994), amb el seu corresponent catàleg [HARTLEY
1994].
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Dit això, es fa evident que des del meu punt de vista, com ja assenyalava
anteriorment, els primers artistes abstractes tenien una teoria, i que aquesta no
és que estigui a la base de la seva obra artística, és que n’és absolutament
indestriable. Textos i pintures formen un tot unitari, una forma d’expressar una
visió i comprensió del món, sobretot una forma d’imaginar i actuar per al futur;
tant Kandinsky com Mondrian, com també la resta de pintors abstractes, eren
però sobretot artistes i no filòsofs, i és per això que el seu pensament és sovint
confús, contradictori, poc sistemàtic i a vegades fins i tot obscur. No es tracta per
tant d’establir prioritats, sinó d’entendre els textos teòrics com un complement
discursiu paral·lel a les obres, que tot i que ells esperaven que parlessin per si
soles, no sempre eren tan eloqüents per a tothom com ells voldrien. Ni els textos
són l’explicació de les pintures ni aquestes la il·lustració dels textos, sinó que uns
i altres són la manifestació d’unes teories filosòfiques, religioses i estètiques que,
tot i ser diferents en el cas de cada pintor, comparteixen la fonamentació i moltes
de les conclusions i desenvolupaments. La prova de la importància de
l’escriptura per aquests artistes està, com ja hem dit, en l’abundància de textos
que van produir i en els esforços que van portar a terme per tal que arribessin al
gran públic12.
Un cop acceptada doncs l’existència d’una teoria, una de les preguntes
recurrents és fins a quin punt podem considerar que el discurs escrit, en el cas
dels abstractes, és la font de la pintura, o a la inversa, que la pintura ve sempre
abans i els textos després. La necessitat que hi ha darrera aquesta pregunta,
que molts historiadors s’apressen en respondre afirmant una preeminència
absoluta, ontològica i cronològica de la pintura sobre el text, és la de que ningú
pugui pensar que la pintura abstracta no es val per si mateixa, que no és prou
autònoma ni suficient com a discurs si no se l’acompanya d’una explicació
verbal; la por (d’arrel clarament formalista) a aquesta mancança estructural de
les obres abstractes, doncs, es mou al darrera de les explicacions més
12

Golding fa el següent comentari global respecte els textos escrits de Kandinsky, Mondrian i
Malèvitx: “[...] todos ellos insistieron en que actuaban en la práctica de forma puramente intuitiva y
en que su preocupación no era esencialmente teórica. Más bien, los tres se sentían abrumados por
la riqueza de nuevas posibilidades del arte, deslumbrados por la diversidad de vías que llevaban a
un mundo nuevo, interior y abstracto. Y sentían la necesidad de hablar sobre ello. En sus escritos
no justificaron realmente su propio arte y ninguno de los tres lo discute en profundidad; más bien,
cada uno a su modo, proclaman la llegada de una nueva sensibilidad capaz de hablar de nuevas
verdades pictóricas” [GOLDING, 2003, 21]
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enèrgiques de la seva distinció respecte als textos. La qüestió, en el fons, està
en entendre que es tracta de dos discursos paral·lels per explicar coses molt
semblants en llenguatges diferents; no hauria de fer por pensar que potser sí
que els abstractes van escriure alguna vegada per explicar les seves pintures. I
el cert és que tenim evidències suficients com per afirmar que a vegades les
pintures van anar abans que els textos, i altres vegades no13.
En aquest sentit, és il·lustratiu seguir la discussió que l’historiador Jean Laude,
en el seu text fonamental “Naissances des abstractions” [LAUDE, 1985], fa
d’aquesta qüestió. Laude s’interroga sobre la validesa del “discurs” d’aquests
artistes, i es pregunta si se’l pot considerar l’origen o la legitimació de les seves
realitzacions pictòriques. Des del seu punt de vista la referència als textos és
important, ja que alguns dels artistes van escriure molt (de fet, tots els que
nosaltres considerem estrictament abstractes) i és possible detectar en la seva
producció un treball de consciència progressiva del que estaven fent en pintura:
“les relis théorique jouerait ici en tant qu’il accuserait, et relèverait, certains traits
qui affleuraient dans les recherches antérieures et que, le cas échéant, il les
systématiserait” [ibid., 6]. Laude se n’adona que la producció de textos és de fet
un símptoma evident de la necessitat dels pintors d’operar ells mateixos un
treball crític i autocrític sobre el seu treball pictòric (una necessitat crítica, cal dirho, que no és exclusiva dels abstractes, com pot exemplificar Matisse; la
diferència és que pels abstractes esdevé especialment urgent). Assenyala,
doncs, la utilitat i fins i tot la necessitat de fer referència als textos per tal de
precisar els diversos moments d’evolució del pensament, però sempre en
referència a l’obra. Més endavant dirà, gairebé com una concessió: “les
novations [dels abstractes] ne doivent pas être exclusivement recherchées dans
l’ordre formel: elles peuvent, en effet, être repérées dans celui du “contenu””
[ibid., 15]. Tot i això, Laude voldrà deixar sempre molt clara la preeminència de la
pintura per sobre els textos; així, referint-se a Kandinsky, escriurà: “les écrits
n’expliquent pas la peinture de Kandinsky, mais c’est la peinture qui éclaire les
13

Efectivament, a vegades és clar que certs elements, com la mateixa idea d’abstracció per
Kandinsky, van aparèixer molt abans en la teoria que en la pràctica. Però també tenim anècdotes
en sentit invers, com una que fa referència a Mondrian. La seva amiga, la pintora Charmion von
Wiegand, li va preguntar una vegada al seu estudi com és que havia pintat una obra com
Broadway Boogie-Woogie (1942-43), que semblava escapar tant dels postulats neoplàstics: “‘But
Mondrian, it’s against the theory!’ I remember him standing back from the painting, squinting his
eyes, and saying: ‘But it works. You must remember, Charmion, that the paintings come first and
the theory comes from the painting.” [citat a ROWELL, 1971, 82]
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écrits” [ibid., 28], i més endavant afirmarà que la teoria és productiva en el sentit
que “elle ne devance pas la pratique picturale mais elle s’y alimente, et s’y
élabore en ce que’elle fait ressortir les traits qui, à une époque determinée,
paraissent être dominants” [ibid., 46].
La problemàtica de l’acceptació del discurs textual al costat del pictòric té de fet,
també, altres topants, i cal no oblidar que també hi ha una justificació històrica;
un dels elements que cal tenir en compte, i que tornarem a veure quan més
endavant tractem més extensament el Simbolisme, és que a finals del s. XIX
l’excés de literatura era un dels pecats majors que podia cometre un pintor que
es considerés a si mateix mínimament progressista. El mateix Cézanne, per
exemple, va carregar contra l’esprit littérateur, la tendència a teoritzar de forma
aïllada al treball pictòric, i la majoria d’altres artistes del moment, com ell, van
afirmar repetidament que s’explicaven només amb els pinzells [ibid., 23]. Amb
aquestes afirmacions pretenien desmarcar-se clarament, no tan sols de la
pintura acadèmica del XIX que estava ineludiblement basada en temes heroics,
mitològics o bíblics d’un clar contingut literari, sinó també de certa tendència
al·legòrica de contingut literari que per a molts pintors era excessiu; cal no
oblidar també que les noves necessitats d’investigació formals requerien, no
necessàriament prescindir del tema, però si almenys desvincular-se dels temes
més tradicionals. Tot i això, també hem de tenir present que a França mateix
existia, amb un cert prestigi, una tendència d’artistes a qui havia agradat
explicar-se i teoritzar per escrit, el més eminent dels quals seria sens dubte
Delacroix; el mateix Pissarro, un dels impressionistes més atrevits, va teoritzar
notablement sobretot en la seva correspondència14. La doble pulsió d’atracció i
rebuig vers l’escriptura, doncs és ben present en la tradició finisecular.
En tot cas, i respecte aquesta qüestió de la relació entre la teoria que van
escriure aquests artistes i l’art que van produir, senzillament voldria concloure
afirmant que en el cas dels primers pintors abstractes és necessari estudiar
conjuntament els textos i l’obra artística, paral·lelament si es vol; perquè uns i
altres no es demostren o justifiquen mútuament, sinó que ens remeten als

14

Pel que fa a l’impressionisme, per exemple, cal assenyalar que darrerament alguns estudis han
fet èmfasi en la seva vinculació a diverses corrents de pensament de l’època, superant la visió
habitual del moviment que el caracteritza com a preocupat sobretot per la captació sensual del
paisatge i poca cosa més. Sobre aquesta qüestió, veure ANTICH, 1999 .
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mateixos temes encara que explicats de forma diversa. D’alguna manera, doncs,
podem dir que estem davant d’uns artistes que al mateix temps pretenien ser
pensadors, de manera que textos i pintures són manifestacions diferents d’un
mateix procés creador.
Aquesta discussió del tema de la vinculació entre pràctica i teoria en l’obra
d’aquests autors m’ha servit per veure fins a quin punt les diverses opcions
interpretatives de la pintura abstracta que hem citat en començar poden
determinar la visió final que un n’obtingui. Dit d’una altra manera: no hi ha dubte
que, si ens atenem a una òptica estrictament formalista, malgrat les grans
aportacions que aquesta perspectiva teòrica ens ha donat, ens estem perdent
elements molt significatius de cares a comprendre l’abast de l’obra artística a
què ens enfrontem. És per això que com deia abans, només una combinació de
les diverses perspectives pot, penso, ajudar-nos a obtenir una visió completa
dels orígens de la pintura abstracta: a banda dels components estrictament
plàstics i formals implícits en la seva aparició, cal dir que tant els elements de
tipus històric i sociològic (contextuals) com filosòfico-culturals (pertinença a una
tradició de pensament) són imprescindibles. I d’altra banda, no privilegiar la
creació pictòrica per sobre els altres àmbits creatius d’aquests artistes (que a
banda de la teoria, comprenen com veurem la poesia, les arts aplicades i les arts
escèniques, entre altres) ens permet obtenir una visió més global del seu procés
creatiu, en què tots els elements acaben encaixant en una determinada visió del
món. Dit tot això, cal acabar advertint finalment que en aquest treball, i pel que fa
a l’estudi dels aspectes més formals de l’obra dels artistes analitzats, he confiat
molt en l’amplíssima bibliografia existent sobre la qüestió i que s’anirà indicant
oportunament; i és per això que en el treball tindrà més pes l’anàlisi dels textos
que no el de les obres pròpiament dites.

1.3.2. Simbolisme i abstracció
1.3.2.a. El Simbolisme com a moviment
Jean Laude, al que acabem d’esmentar, ens recorda en aquest mateix text
quelcom que no per obvi resulta sobrer de recordar: “En tant que discipline
scientifique, l’histoire de l’art à une histoire, qui est non seulement celle de ses
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méthodes, et de ses procédures, mais aussi celle de ses centres d’intérêt et des
problèmes posés” [ibid., 12]. Dins d’aquesta història de la història de l’art, un dels
problemes més interessants que ens podem plantejar és justament el de les
oscil·lacions en la valoració històrica del Simbolisme, un moviment que ha passat
de ser malvist i de fet gairebé ni considerat, a ser actualment un dels moments
històrics que més debat, estudi i controvèrsia susciten.
Si abans assenyalàvem la dificultat de treballar amb el concepte de pintura
abstracta, ara cal que ens plantegem el problema de definir el Simbolisme, ja
que tal i com diu Bouillon, a l’hora de parlar del Simbolisme, “la difficulté
particulière vient pourtant cette fois du fait que l’on n’a affaire ni à une ècole ni à
un groupe constitué ni même à un courant stylistiquement défini”, i per tant que
més que de Simbolisme potser val la pena parlar de “les différentes formes de
l’art ‘symboliste‘ ” [BOUILLON, 1992, 5]. Aquesta visió de la complexitat i dificultat
de definició del moviment, però, també ha estat contestada; i així Jean Clair
pensa que en realitat aquest és un moviment molt clarament definit, si més no en
els seus termes temporals [CLAIR, 1995, 17]. En tot cas, pretendre oferir una
panoràmica completa sobre la problemàtica de la definició del Simbolisme, que
per la seva amplitud i extensió es mereixeria ja per si sola una altra tesi doctoral,
és impossible, i per tant em sembla més adequat remetre’m a la bibliografia de
referència que ha tractat aquesta qüestió, sempre des d’una perspectiva
unitària15.
Cal tenir present també que el terme “Simbolisme” va sorgir per fer referència a
un moviment literari, essencialment poètic; i que en el moment de la seva
aparició va tenir una difusió molt limitada i un ús molt restringit, i que per tant, és
en part abusiu que avui nosaltres utilitzem categories com “art simbolista” per
agrupar una sèrie d’artistes que en el seu moment no es van reconèixer en
aquesta etiqueta, i que fins i tot es van manifestar en contra d’aquesta
qualificació [GAMBONI, 1992]. En aquest sentit potser un terme com
“postimpressionisme”, creat en l’àmbit de la pintura a posteriori i per tant més
15

D’entre els molts treballs sobre el tema, la bibliografia d’aquest treball inclou alguns dels textos
de referència pel que fa a una comprensió general del Simbolisme, entre els quals caldria citar els
estudis fonamentals de LEHMAN, 1968; PEYRE, 1974; BALAKIAN, 1969 i 1982; MILNER, 1971, o
GOLDWATER, 1979, i també els més generals de CASSOU, 1988; MATHIEU, 1990, o GIBSON, 1999. En
tots ells es discuteixen tant qüestions cronològiques i geogràfiques, com sobretot la difícil definició i
descripció del moviment.
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neutral, seria més adequat almenys pel que fa al moviment pictòric, tot i que
només defineix una franja cronològica. En tot cas allò més comú en l’art en
general i sobretot en la pintura dels anys vuitanta i noranta del s. XIX és un gran
pluralisme estilístic, ja que diverses circumstàncies (les morts anticipades de Van
Gogh, Seurat i Aurier, la baralla entre Bernard i Gauguin, i sobretot l’escapada
d’aquest darrer) van fer impossible, com veurem, que sorgís cap moviment
unitari. De tota manera, continuaré fent servir aquí el terme de “Simbolisme” en
tant que és evident que a aquestes altures ja ha esdevingut un concepte
específic en el marc de la història de l’art.
Més endavant en aquesta introducció es faran uns comentaris sobre la
cronologia del moviment, i en la segona part del treball trobarem un anàlisi més
aprofundit dels principals trets de l’ideari simbolista, així com dels seus autors i
referents principals. Serà en aquesta part on també s’analitzarà en detall la
importància de l’ideal de la unió de les arts en aquesta estètica. De moment,
doncs, voldria deixar només apuntada la idea que malgrat totes les dificultats de
definició, certament es pot parlar d’una estètica simbolista, tot i que potser no és
tan fàcil definir-la com a moviment i acotar-ne els seus paràmetres espacials i
temporals. I que aquesta estètica comparteix una sèrie de conceptes clau prou
determinants com perquè pugui ser considerada i valorada en el seu conjunt, i
per tant treballada en relació a l’estètica específica dels primers artistes
abstractes, molt més acotable.
1.3.2.b. Del Simbolisme a l’abstracció
Una altra qüestió que enllaça amb la cita de Laude citada en l’apartat anterior és
el tema de la marginació inicial del Simbolisme en la historiografia canònica de
l’art modern, i per tant de la seva absència durant molt temps en la història de
l’abstracció; d’això n’és un exemple prou significatiu l’esquema que va preparar
el 1936 Alfred Barr sobre el desenvolupament de l’art abstracte per a la coberta
del catàleg Cubism and Abstract Art [BARR, 1964]. Aquest esquema,
eminentment formal, citava el sintetisme de Gauguin, el neoimpressionisme i
Van Gogh com a precedents del cubisme i l’abstracció, i també hi apareixia
Redon com una possible influència (menor o indirecta, perquè se’l marcava amb
una línia discontinua) en l’expressionisme; a l’esquema, però, no hi deia res del
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Simbolisme en general com a font conceptual. Si tenim en compte el període de
temps relativament curt que havia passat entre la fi del moviment i el treball de
Barr, se’ns farà evident amb quina rapidesa el moviment va passar del seu
moment àlgid d’existència al pou de l’oblit històric.
Conforme s’ha anat avançant en l’acceptació que l’abstracció tenia un important
component teòric a banda del plàstic, i que aquest era d’índole filosòficoespiritual, s’ha fet del tot necessària una investigació per buscar les fonts
d’aquest contingut; així, l’atenció dels estudiosos s’ha dirigit vers el Simbolisme,
un moviment fins aleshores gairebé oblidat. S’ha vist doncs que molts dels
artistes contemporanis i moderns més avantguardistes i trencadors provenien de
fet d’un ambient cultural simbolista: és el cas de Matisse16, que va ser alumne de
Moreau, o de Picasso, format en la tertúlia modernista dels Quatre Gats, per
posar només dos exemples ben coneguts i de relleu; i fins i tot s’han establert en
estudis amplis i molt ben documentats les connexions entre l’impressionisme i el
Simbolisme (dos moviments que, fins ara, sovint eren presentats com a
radicalment oposats), fins al punt de mostrar que cap a 1890, moment àlgid del
Simbolisme, certs artistes impressionistes com Monet es van interessar per
donar una orientació simbolista al seu art [SHIFF, 1992 i 2002; KEARNS, 1989, 46 i
segs].
Dins d’aquesta reavaluació del Simbolisme en el context de l’art modern, i en el
marc de la nova bibliografia que va anar sorgint ja des dels anys setanta, la
qüestió de la relació entre el Simbolisme i l’abstracció va començar a aparèixer
amb més o menys insistència. Aquest tema no és doncs, strictu sensu, un tema
nou, tot i que tampoc ha estat mai desenvolupat en tota la seva extensió i les
seves possibilitats, analitzant de forma global les connexions entre els dos
moviments. La majoria d’historiadors que havien anat detectant, amb més o
menys claredat, que entre els abstractes i el medi simbolista hi havia una relació
important, i que aquesta vinculació calia col·locar-la com un dels impulsos bàsics
que estan a l’inici de l’evolució de l’abstracció, s’han limitat en general a
16

En el cas de Matisse i el fauvisme els vincles amb el Simbolisme han estat assenyalats per
alguns autors: “Yet for all their new vitality, the fundamental tenet of the Fauves follows the ideas of
Mallarmé and Symbolism. Expression is to be achieved through the correspondences of emotions
with visual experiences in their most immediate instinctive elements, the expressiveness of color
and line, light and dark.” [GRAY, 1971, 26]
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esmentar el tema o a donar-lo per suposat, sense que ningú hagi fet un estudi
ampli i seriós que permeti provar l’abast real d’aquesta relació. Un motiu que pot
ajudar a explicar la manca d’estudis sobre aquest aspecte concret són, al meu
entendre (com s’ha descrit breument en el capítol anterior), les dificultats de
definir el Simbolisme en general, i més encara el Simbolisme pictòric, amb
termes vàlids per a una possible comparació amb l’abstracció; de fet el mateix
concepte d’abstracció és suficientment ambigu com per dificultar aquest treball
comparatiu. D’altra banda, l’expansió cronològica i geogràfica del Simbolisme,
així com el gran nombre d’autors que s’hi vinculen, fan molt difícil plantejar un
enfocament unitari del moviment.
Un altre element que havia dificultat l’estudi del Simbolisme en general, i el
pictòric en particular, era el fet que se’ls considerava només des de la seva
vessant més decadentista, i per tant totalment desvinculada de la línia històrica
que condueix a la modernitat; i quan es va començar a estudiar, hi va haver
sovint una tendència a analitzar-lo sobretot des d’un punt de vista iconogràfic,
per la qual cosa es dificultava enormement el seu enllaç amb les avantguardes,
que aleshores s’estudiaven encara des d’una perspectiva considerablement
formalista. Un altre factor a assenyalar és la reticència que en general es sent
des de l’àmbit acadèmic de la història de l’art envers el treball comparatiu amb la
literatura, o anant més enllà, la filosofia i la religió: un treball que en aquest cas
es fa imprescindible, ja que el Simbolisme abasta molt més que l’àmbit pictòric.
Un altre dels aspectes que sens dubte ha contribuït a la tardança en identificar
en l’art centreeuropeu de finals del s. XIX molts elements de llenguatge i formals
que ja apuntaven clarament vers la propera aparició de l’art abstracte pot haver
estat el fet que molts d’aquests elements es trobessin vinculats a les arts
decoratives [COMPTON, 1980]; com sabem, el mateix Kandinsky va sentir durant
molt temps el temor a que la seva pintura fos qualificada de decorativa, i aquest
és un dels factors que també van alentir la seva evolució vers l’abstracció, fins
que no en va trobar la solució. Per últim, i ja centrant-nos en el cas espanyol, els
estudis sobre el Simbolisme i la pintura abstracta a nivell europeu han provocat
molt poc interès, en part per tractar-se de qüestions prou allunyades tant des
d’un punt de vista cultural com geogràfic dels àmbits d’interès habituals, com per
la manca gairebé total de textos i materials importants del període disponibles en
traducció.
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A l’actual atenció renovada pel Simbolisme hi ha contribuït també, lògicament,
una certa saturació dels estudis sobre els diversos moviments de caire més
realista del s. XIX portats a terme per determinats corrents de la història social de
l’art [BOUILLON, 1992, 5]; l’exposició de 1986 a la que fèiem referència en
l’apartat anterior, The Spiritual in Art, és sense cap mena de dubte una de les
fites més destacades de l’aparició d’aquest nou interès pel Simbolisme i la seva
significació en la història de l’art contemporani. Des d’aquell moment, els estudis
sobre el Simbolisme en general, sobre el component espiritual en l’art i sobre les
vinculacions de tots plegats amb els orígens de l’abstracció han crescut
espectacularment, molt especialment en l’àmbit anglosaxó (no tant en el francès,
molt més reticent a establir aquesta continuïtat). Destaquem aquí també com
altres fites importants el número especial que la revista Art Journal va dedicar al
Simbolisme el 1985, així com el que li va dedicar la revista Revue de l’Art el
1992, molts articles dels quals es citen al llarg del treball. En els darrers temps, a
més, han estat molt nombroses les exposicions sobre el moviment tant des d’un
punt de vista general com analitzant-lo també per països i diversos centres
perifèrics. Entre aquestes exposicions, podem citar French Symbolist Painters.
Moreau, Puvis de Chavannes, Redon and their followers (Londres, 1972); Le
Symbolisme dans les collecions du Petit Palais (París, 1988); Lost Paradise.
Symbolist Europe (Montreal, 1995); Les peintres de l’âme. Le symbolisme
idéaliste en France (Gand, 1999), o Kingdom of the Soul. Symbolist Art in
Germany, 1870-1920 (Birmingham, Estocolm i Frankfurt, 2000).
El fet, com dèiem, que en els darrers anys hagin augmentat considerablement
els estudis que vinculen Simbolisme i abstracció, ens fa valorar més encara
alguns estudis pioners que ja s’havien ocupat d’aquest tema amb anterioritat,
encara que fos de manera molt indirecta. H.R. Rookmaaker, per exemple,
apuntava de passada i gairebé involuntàriament en el seu llibre Synthetist Art
Theories. Genesis and nature of the ideas on art of Gauguin and his circle que la
proposta d’art sintetista en els termes llançats per Denis i els seus companys
només podria tenir, en el futur, dues vies de sortida: una més racional i
geomètrica que conduiria, segons ell, vers l’obra de Delaunay i un altra que
portaria vers l’expressionisme i el Kandinsky de la primera època, període que ell
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mateix defineix com

“lacking any ‘rational’ composition” [ROOKMAKER, 1959,

182].
Els primers historiadors que als anys seixanta i setanta començaran a fer avinent
la necessitat d’incorporar el Simbolisme en el relat històric dels orígens de
l’abstracció predominant seran aquells que es plantejaran una visió integral del
moviment. Així ens trobem noms poc coneguts, com el de Erik Kruskopf, que
veuran que no tan sols l’abstracció no es planteja com un trencament envers el
Simbolisme, sinó que, “on the contrary, it appears as if the similarities between,
for example, the endeavours of Symbolism and the theories of nonrepresentational artists discussed here are greater than the differences; in some
respects, their aims seem completely to coincide” [KRUSKOPF, 1976, 159]. Wallis
no cita explícitament el Simbolisme, però en canvi vincula clarament el
naixement de la pintura abstracta amb l’art i la cultura de la segona meitat del s.
XIX, i especialment amb la idea de l’analogia musical [WALLIS, 1960]. I
Sandstrom vincula l’abstracció amb el concepte de puresa, tal i com aquest es
va expressar en l’obra d’alguns autors també de les darreres dècades del s. XIX
(fent especial referència a Whistler i Mallarmé) [SANDSTROM, 1969]. També
voldria citar l’article de Fingesten “Spirituality, mysticism and non-objective art”,
que tot i que posa massa èmfasi en la vessant ocultista-esotèrica de l’obra
d’aquests artistes i fa algunes afirmacions un pèl excessives, si més no adreça
una mirada no estrictament formalista a la modernitat [FINGESTEN, 1961].
Aquest punt de vista més obert serà també el que incorporaran sengles catàlegs
d’exposicions celebrades i publicats el 1980. Per una banda Peter Vergo ho va
fer, encara que tímidament, en la introducció del catàleg de l’exposició ja citada
Abstraction: Towards a New Art. Painting 1910-1920; aquí plantejava els
perquès de l’abstracció aludint principalment a motius formals, sense anar gaire
més enllà en la recerca de continguts, i tot i esmentar les motivacions espirituals
no les desenvolupava. Però amb tot, acceptava la vinculació entre les primeres
generacions de pintors del s. XX i el Simbolisme, tot i que sense anar més enllà:
“Artists in the early twentieth century were heir to much that was characteristic of
Symbolist thought.” [VERGO, 1980, 14], deia a l’inici de l’article, i més endavant
afirmava que l’ombra del Simbolisme s’estenia més sobre l’expressionisme que
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sobre cap altre moviment del s XX [ibid., 19], sense reconèixer de forma explícita
els lligams amb l’abstracció.
En canvi el mateix any Guido Ballo, un dels primers autors en adreçar aquesta
qüestió, ja incloïa en el catàleg corresponent a l’exposició Origini dell’astrattismo,
1885-1919, un apartat dedicat a “La componente simbolista” [BALLO, 1980]; des
del seu punt de vista, la incidència més directa de la figuració simbolista en
l’abstracció hauria estat el fet que la primera obre clarament la porta vers la
subjectivitat de la realitat, l’estat d’ànim i l’atmosfera psíquica que és tan
important en la segona. A més també destaca alguns elements plàstics, com ara
la influència del linealisme Art Nouveau o del descobriment de tradicions
artístiques no occidentals en l’abstracció. Cada vegada, doncs, es feia més
evident que és en el Simbolisme on trobarem tots els elements que formaran el
substrat intel·lectual de tots els artistes que després conduiran la seva obra vers
l’abstracció. De fet en el mateix catàleg londinenc de 1980 Norbert Lynton, anant
prou més enllà que Vergo, afirmava la connexió Simbolisme – abstracció:
“Symbolist ideals, detached form the ultra-aestheticism of fin-de siècle
Decadence, are potent within modernism, especially in those trends within
modernism that lead into abstraction.” [LYNTON, 1980, 12].
Mica en mica començaven a aparèixer diversos treballs en què cada vegada
més les nocions de Simbolisme i abstracció apareixien clarament vinculades. Un
primer exemple podria ser l’article de Dore Ashton “The other symbolist
inheritage in painting” [ASHTON, 1982] (publicat dins la compilació editada per
Balakian que he assenyalat anteriorment), que, per cert, és el primer dels que
estem citant que indica la importància de la teoria de les correspondències per a
la teoria artística simbolista. L’any següent es publicava un altre dels textos
pioners en aquest sentit, el de Sven Loevgren, The Genesis of Modernism.
Seurat, Gauguin, Van Gogh and French Symbolism in the 1880’s [LOEVGREN,
1983], que com indica clarament el títol suposa un primer intent d’anàlisi del
Simbolisme francès com a pilar fonamental, no tant de l’abstracció en particular,
sinó de la modernitat en general.
En aquest sentit l’article de Jean Laude al que ja hem fet referència (publicat el
1985 però escrit el 1981-82, i que tot i el títol es refereix bàsicament a
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Kandinsky), assenyala els que ell veu com a impulsos principals per a l’evolució
que conduirà vers l’abstracció: en primer lloc la influència de formes d’art no –
occidentals

(islàmiques,

japoneses,

xineses,

arts

populars,

oceàniques,

africanes,...); en segon lloc, un “décloisonnement progressif entre les différentes
disciplines artistiques” [LAUDE, 1985, 7], concentrat però especialment en la
relació entre l’Art en majúscules i la producció d’arts industrials i aplicades (és a
dir, en la línia d’aquest treball, una major interrelació entre les arts); també fa
esment en diversos moments de Gauguin i dels nabís, de l’Art Nouveau i de Van
de Velde, i fins i tot de la teoria dels neoimpressionistes. No estableix una relació
plàstica i/o teòrica directa entre el Simbolisme (sigui en la vessant teòrica com en
la pictòrica) i l’abstracció, mentre que “ce qui fut nommé le Symbolisme et l’Art
décadent” és citat en el seu estudi, en canvi, com a possible precedent del
Futurisme italià [ibid., 13], però si que accepta, després de parlar de la coupure
cézanienne, que cal examinar seriosament què hi ha en l’abstracció que vingui
del Simbolisme, especialment de Gauguin, Denis i Moreau [ibid., 13]; també
indica la necessitat d’emprendre estudis seriosos sobre la relació entre
Kandinsky i el Simbolisme rus [ibid., 33], i ell mateix apunta uns quants punts
essencials de per on hauria d’anar aquesta recerca.
Un dels llibres que de forma més clara va posar en evidència les relacions entre
Simbolisme i abstracció, introduint a més el tema de les correspondències, és el
de Dorothy Kosinsky, Orpheus in 19th-century symbolism, que analitza l’impacte
del mite d’Orfeu en la cultura europea de final de segle, i alhora el sentit de la
seva pervivència durant les primeres dècades del s. XX:
“In a more general sense, however, the survival of the image of Orpheus
in the twentieth century reveals the important impact of Symbolism on the
emergence of abstraction in the first decades of the new century. The
major themes which revolve around Orpheus in the Symbolist milieu – the
significances of the occult, of the spiritual, the prominence of the theory of
correspondences and the synaesthetic ideal, the appreciation of music as
the artistic paradigm – all endure in a significant manner, serving to inform
the evolving idealist, a non-figurative aesthetic of the twentieth century”
[KOSINSKY, 1989, xv]
“The theory of correspondences, the notions of universal nondescriptive
symbols, of music as the immaterial, nonmimetic ideal art form,
encourage the evolution of an aesthetic of abstraction, in which the mythic
figure of Orpheus becomes disembodied and absorbed into the theory on
a purely conceptual level” [ibid., 68]
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Així, Kosinsky assumeix clarament la vinculació entre Simbolisme i abstracció, i
el fet que la teoria de les correspondències i el paradigma de la música i la unitat
de les arts en són un element fonamental; però no avança més enllà en
l’exploració d’aquesta qüestió, perquè el seu treball es centra de fet en la figura
mítica i iconogràfica d’Orfeu. Aquest llibre també és un bon compendi de les
influències ocultistes, esotèriques, pseudo-místiques i teosòfiques que van
confluir en l’espiritualitat simbolista, o almenys en alguns dels seus aspectes.
L’autora també citarà explícitament els noms de Kandinsky, Marc, Mondrian i
Kupka com a exemples de pintors d’orientació misticista clarament vinculada
amb l’espai simbolista.
A partir d’aquest moment ens trobarem cada vegada amb més textos que han
continuat apuntat directament a la relació entre el Simbolisme i els artistes
abstractes, molts dels quals són citats a la bibliografia d’aquest treball; un
exemple és l’article de Moszynska “Purity and Belief: The Lure of Abstraction”, en
què afirma que “The possibility of a non-representational form had been
anticipated in discussion of music and literature in early Romanticism, but the
presage of the new in fine art is particularly to be found filtering through the
channels of Symbolism during the final decades of the nineteenth century.”
[MOSZYNSKA, 1997, 201]. Aquest és també el cas de l’article de Constance
Nauber–Riser “Towards regeneration”, en què després de comentar la revifalla
de l’interès pels temes ocultistes que es va viure en el Simbolisme, i analitzar el
moviment com un intent de reconstruir la unitat perduda entre home i univers,
indica que “in some cases (Kandinsky, Kupka, Mondrian), the new approach
became truly iconoclastic and brought painting to the threshold of abstraction”
[NAUBER-RISER, 1995, 461]. Més endavant diu que, del Simbolisme, “one current,
through the renunciation of representation, led to abstract art, while the other,
without abandoning the figure, led the way via a new pictorial approach to
another form of expression through colour” [ibid., 466]; la indicació, però queda
aquí i no va més enllà en la seva recerca.
I per últim, també podríem citar aquí el cas de llibres més divulgatius com el de
Michael Gibson, El simbolismo, que també fan referència explícita a aquestes
vinculacions:
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“Visto de esa forma, el Simbolismo abrió el camino a la abstracción, y el
cuadro de Sérusier El talismán, de 1888, fue el primer ejemplo.
Efectivamente, los principales pioneros de la abstracción, Kandinsky,
Malevitch, Kupka y Mondrian, habían sido al principio pintores
simbolistas.” [GIBSON, 2006, 33]
“Las grandes referencias modernistas [...] como Mondrian y Malevitch,
han llegado a la abstracción por una extrapolación de la simplificación
formal simbolista. Abstracción que representa también la fachada más
exigente y más neoplatónica del Simbolismo.” [GIBSON, 2006, 226]
Com es desprèn d’aquest breu resum panoràmic, la qüestió de les relacions
entre el Simbolisme i l’abstracció ha estat ja apuntada des de fa temps en àmbits
diversos, fins al punt que avui dia s’ha convertit ja gairebé en un tòpic fer-ne
esment en qualsevol text o exposició que es refereixi a la qüestió; tot i això, no
existeix encara a dia d’avui cap text que faci una anàlisi global d’aquestes
connexions. Em permeto citar un exemple ben recent: en el recull de
conferències publicat sota el títol de El arte abstracto. Los dominios de lo visible,
Mary Ann Stevens publica una ponència titulada “Desde hoy, el naturalismo ha
muerto: Paul Gauguin y el inicio de la abstracción” que conclou així: “Sin
embargo, me gustaría señalar que el paso crucial que liberó las artes plásticas
de la tiranía de la representación tuvo su origen en el simbolismo literario, fue
traducido a la forma pictórica de la mano de Gauguin y Bernard y recibió su
explicación y justificación más compendiosa cuando, en 1891, Albert Aurier
redactó su defensa del cuadro de Gauguin Visión del sermón.” [STEVENS, 2005,
49]; els vincles Simbolisme-abstracció queden doncs ben establerts. Però una
mica abans ella mateixa escriu que “para rastrear en profundidad este camino
hacia la abstracción sería necesaria otra conferencia” [STEVENS, 2005, 47], amb
la qual cosa, de nou, es deixa pendent el tema i es fa manifesta la dificultat
d’historiar aquesta relació, que fins ara encara no ha estat abordada.
Quelcom de semblant passa amb la recent exposició i el corresponent catàleg
Art i utopia. L’acció restringida, comissariada i editat per Jean-François Chevrier i
que es va concebre com una exploració de la influència de Mallarmé al llarg del
s. XX i de les relacions entre art i poesia en general en aquest període. Chévrier
inicia el seu text de presentació amb aquestes paraules: “Quan s’estudien els
orígens de l’abstracció, són molts els historiadors de l’art que treballen sobre el
rerafons simbolista del modernisme. L’obra de Mallarmé apareix com un element
central en aquesta reconstrucció.” [CHEVRIER, 2005, 9]. També ell dóna tant per
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suposada, doncs la importància del Simbolisme, que centra la seva investigació
en un aspecte concret; però de nou, el marc general continua quedant sense ser
analitzat. Podríem citar encara un llibre que pel seu títol, Symbolist aesthetics
and early abstract art. Sites of imaginary space [REYNOLDS, 1995], sembla que
podria haver estat aquest gran estudi, però en realitat és una anàlisi estructural i
un treball comparatiu molt restringit entre l’obra de Rimbaud i Mallarmé, i
Kandinsky i Mondrian. El que aquesta tesi pretén, doncs, no és ser un estudi
exhaustiu sobre la qüestió, però si una anàlisi aprofundida d’un dels aspectes
que vinculen la creació simbolista amb la recerca abstracta, un àmbit com veiem
que ja fa temps que ha estat localitzat, però que no ha estat encara estudiat a
fons.
Si ens centrem ara en els estudis que han analitzat les vinculacions directes
(biogràfiques i històriques) amb el Simbolisme dels artistes que estudiem aquí,
veurem que si bé en el cas de Kandinsky la importància d’aquestes relacions ha
estat quasi sempre àmpliament assenyalada, en el cas de Mondrian el tema ha
estat considerat molt menys rellevant. El mateix passa per exemple amb el cas
de Malèvitx, autor del qual tampoc se n’han estudiat a fons aquestes relacions,
tot i que cada vegada la seva obra simbolista ocupa un paper més destacat en
les diverses exposicions que se li dediquen. En tot cas, però, en general l’època
simbolista d’aquests artistes és sempre la menys valorada del seu treball, se la
citi amb més o menys extensió.
Pel que fa a Kandinsky, els textos fonamentals relatius a l’estudi de la seva
relació amb el Simbolisme en general i amb la teosofia i la religiositat simbolista
en particular són els de Sixten Ringbom als que he al·ludit anteriorment, i molt
especialment el seu treball pioner The Sounding Cosmos. A Study in the
spiritualism of Kandinsky and the genesis of Abstract Paintings, que ho va ser
tant en els estudis específics de Kandinsky, com per a una revisió de la història
de l’abstracció més enllà d’una visió estrictament formalista, i que van ser els
primers en obrir la porta a totes les interpretacions i investigacions sobre el
contingut espiritual en l’obra de Kandinsky [RINGBOM, 1970]17.

17

A aquest llibre l’havia precedit l’article “Art in the epoch of the great spiritual. Occult elements in
the early theory of abstract painting” [RINGBOM, 1966], i el va seguir més endavant, dins el catàleg
de The Spiritual in Art, “Trascending the visible: The generation of the abstract pioneers” [RINGBOM,
1986]
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Cal també tenir en compte els estudis de Peg Weiss sobre la formació de
Kandinsky a Munic, i en especial el que conté el catàleg de l’exposició Kandinsky
in Munich, 1896-1914, celebrada al Solomon R. Guggenheim Museum de Nova
York el 1982 [WEISS, 1982]; tres anys més tard publicaria l’article “Kandinsky and
the Symbolist Heritage” [WEISS, 1985], en què desenvolupava més aquest
aspecte. També resulta del tot rellevant el llibre de Jonathan Fineberg sobre
l’estada de Kandinsky a París [FINEBERG, 1984]. Una altra autora que s’ha
ocupat abastament d’estudiar les vinculacions espirituals de l’obra de Kandinsky,
i quan ha calgut ha fet al·lusions al Simbolisme, ha estat Rose-Carol Washton
Long, autora de diversos estudis fonamentals sobre l’artista d’entre els que
destaca Kandinsky. The Development of an Abstract Style18, en el que, per
exemple, escrivia en referència a l’ambient cultural en el que es va formar el
pintor rus, i a les relacions entre aquest ambient i l’avantguarda:
“Most writers were affected by the Symbolist aesthetic, including some
who reacted against it. And a great many of the major painters of the
twentieth century built their concepts on its anti-naturalistic framework.
The messianic hopes of many of the pioneers of abstraction were an
amalgam of theories drawn from Symbolism, the occult revivals, and
pseudo-scientific theorizing. Most of the pioneers rejected naturalism as
they searched for a non-naturalistic form of expression to convey their
messianic visions.” [WASHTON-LONG, 1980, 5]
A més Washton-Long va publicar, juntament amb John Bowlt, un estudi sobre la
versió russa de De l’espiritual en l’art [BOWLT - WASHTON-LONG, 1980]. Tots
aquests autors fan esment dels vincles entre el Simbolisme i l’abstracció en
l’obra de Kandinsky en particular, però també de forma general; i com a exemple
citaré tot seguit un dels fragments més entusiastes que sobre la qüestió trobem
en el llibre de Fineberg:
“The rise of Symbolism was accompanied by a whole corpus of art theory
in Russia, Germany, and France that had already begun to indicate –
sometimes overtly- the direction towards abstract art. [...] With the belief
that material existence is only the manifestation of abstract, spiritual
truths, Symbolist theory in both Germany and France carried the seeds for
the future development of abstraction, but its pictorial means still clung to
conventions of the nineteenth century.” [FINEBERG, 1984, 16-17]
18

Les altres referències dels articles de l’autora que trobarem a la bibliografia són WASHTON-LONG
1972, 1975, 1983 i 1987.

46

A banda d’aquesta bibliografia específica, també caldria tenir en compte que
pràcticament en tots els llibres i catàlegs dedicats tant al Simbolisme rus com a
les avantguardes russes hi ha algun capítol en què s’analitza l‘obra de Kandinsky
i la seva relació amb el seu medi cultural d’origen en general i amb el
Simbolisme rus en particular19, així com sovint també s’hi inclou l’obra de
Malèvitx.
Pel que fa als estudis sobre Mondrian i les seves vinculacions amb el
Simbolisme, la bibliografia fins a dia d’avui és més limitada en nombre, tot i que
molt ben documentada. Així, hem de citar en primer lloc els estudis pioners de
Robert Welsh, que és qui més ha treballat en la recerca i documentació sobre el
jove Mondrian i en les seves vinculacions amb la teosofia; el primer fou el seu
article “Mondrian and theosophy” [WELSH, 1971], en què feia una primera
aproximació a aquest tema. El van seguir The early career of Piet Mondrian: The
Naturalistic Period [WELSH, 1977] i la publicació, juntament amb Joosten, dels
primers escrits de l’artista, Two Mondrian Sketchbooks, 1912-1914

[WELSH-

JOOSTEN, 1969]. Entre els primers estudis cal citar també l’article de Martin
James “Mondrian and the Dutch Symbolists” [JAMES, 1963], en què va estudiar
àmpliament el fenomen del Simbolisme holandès, que sovint ha quedat
desdibuixat en comparació amb la puixança del moviment a Bèlgica i sens dubte,
a França20.
Val a dir que en el cas de Mondrian, i a diferència del que passa amb Kandinsky,
la historiografia i la crítica sobre el seu treball es poden agrupar en dos blocs ben
diferenciats; per una banda tenim tota una sèrie d’historiadors que consideren
que la primera època de Mondrian (és a dir, el període anterior a 1907, any en
què va descobrir el puntillisme, el fauvisme, i per tant les avantguardes) cal
entendre-la com un període de formació que, tot i la seva creixent originalitat, no
19

Sense cap voluntat d’exhaustivitat, podríem citar en aquest sentit obres com The silver age:
Russian art of the early twentieth century and the “World of Art” group [BOWLT, 1971]; The Russian
avant-garde / K istorii russkoba avangarda [CHARDZIEV, 1976]; L’avant-garde russe et la synthese
des arts [CONIO, 1990]; The World of Art Mouvement in early 20th-century Russia [KAMENSKYPETROV, 1991]; o “El simbolisme rus en les arts plàstiques” [MARCADÉ, 1999].
20

Exposicions recents han explorat altre vessants d’aquest tema; entre elles podem citar
Symbolismus in den Niederlanden. Von Toorop bis Mondrian (1991) i Rond 1900. Kunst op papier
in Nederland (2000).
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manté cap relació amb la seva obra posterior, especialment el neoplasticisme, i
per tant no aporta res a l’estudi d’aquest, que és considerat òbviament l’única
etapa important del seu treball. En aquesta línia trobaríem els historiadors
formalistes, i de forma molt especial a Yves-Alain Bois [BOIS, 1994, 313]. A l’altra
banda tenim els autors que consideren que aquest primer període és molt més
divers, ric i rellevant del que a vegades s’ha assumit, i que en tot cas hi trobem
elements que ens ajuden a entendre molt millor qüestions clau en l’obra posterior
de Mondrian; aquests autors que defensen la continuïtat entre totes les èpoques
de la seva trajectòria són també els que posen l’èmfasi en la seva vinculació
amb el Simbolisme, que l’altra opció pràcticament descarta. Entre aquests hi
trobem especialment a Welsh, Henkels [1988] i Blotkamp [1986, 1986b, 1994].
Cal tenir en compte que si allarguem les dates d’aquest període formatiu fins a
1911, any en què es trasllada d’Holanda a París, veiem que Mondrian va pintar
en la seva joventut més de set-centes obres, que és un nombre prou significatiu
com per ser deixat de banda tan alegrement; però en tot cas el paper del
Simbolisme en l’evolució del seu treball continua essent un fet sobre el qual no hi
ha acord, i per això se’n parlarà extensament més endavant.
Sigui com sigui, en els darrers anys han augmentat els treballs que exploren la
primera època de Mondrian, amb totes les seves successives etapes, buscant
sempre els nexes amb la seva evolució neoplàstica posterior. A banda dels
treballs assenyalats, cal citar també la publicació del catàleg raonat de l’obra del
pintor [WELSH-JOOSTEN I i II, 1998], el primer volum del qual va anar a càrrec de
Welsh, recentment aparegut i obra imprescindible per tal de valorar
adequadament aquest període de Mondrian. I les exposicions (amb els seus
catàlegs respectius) Mondrian. From figuration to abstraction [HENKELS, 1988],
Piet Mondrian. The Amsterdam years, 1892-1912 [WELSH-BAKKER-BAX 1994], i
Mondrian, de 1892 à 1914. Les chemins de l’abstraction [JANSSEN – JOOSTEN,
2002], totes elles centrades en la primera etapa de l’artista.
A tots aquests materials hi hauríem d’afegir les respectives edicions dels escrits
teòrics complets d’ambdós autors. En el cas de Mondrian l’edició de referència
és la que van publicar en anglès el 1993 els seus amics Harry Holtzman i Martin
James [HOLTZMAN-JAMES, 1993], juntament amb l’edició ja citada dels seus
primers quaderns d’esbossos que es va presentar el 1969 [WELSH-JOOSTEN,
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1969]. En el cas de Kandinsky, existeixen compilacions completes dels seus
escrits en anglès, en alemany i en francès, a més de nombroses traduccions a
tots els idiomes dels seus textos més importants (incloses la poesia i l’obra
escènica), i molt especialment de De l’espiritual en l’art (1911). En aquest treball
s’ha utilitzar l’edició anglesa [LINDSAY-VERGO, 1994], en la que els escrits es
presenten de forma cronològica, evitant l’ordenació temàtica d’altres edicions.
Cal a més tenir en compte les edicions de la seva correspondència amb Arnold
Schoenberg [KANDINSKY-SCHOENBERG, 1993] i amb Franz Marc [KANDINSKYMARC, 2004], així com les noves edicions de l’almanac Der blaue Reiter
[KANDINSKY-MARC, 1989] i del seu llibre de poemes Klänge [KANDINSKY, 1990].
Tot aquest material és sens dubte molt útil per establir les vinculacions dels dos
artistes amb el Simbolisme, així com també són molt aclaridors els estudis i
anotacions que els acompanyen.
La bibliografia que acabem de citar en aquest panorama general és, com dèiem
abans, la que de forma més específica ha analitzat i estudiat la fonamentació en
el Simbolisme de l’obra dels artistes citats. Cal indicar que, a banda d’aquests
estudis monogràfics, hi ha altres textos que han estudiat de forma global
aspectes que també cal aquí considerar. Per exemple, l’article “The spread of
information leading to the rise of abstract art in Europe” presenta un estudi sobre
la difusió de les idees simbolistes i l’abast paneuropeu d’aquest moviment, factor
que cal tenir molt present: no oblidem que la major part de la teoria simbolista
que aquí analitzarem conflueix a París, veritable centre generador, i s’expandeix
per Europa, rebent múltiples aportacions en cada centre. Aquest enfocament en
què la difusió del Simbolisme ens apareix com una xarxa és potser més adequat,
perquè ens permet entendre com els artistes estudiats, malgrat que no anessin a
París o hi tinguessin una relació allunyada, van tenir àmplies possibilitats
d’accedir a l’ideari del moviment. En el seu article Compton escriu que “It
immediately becomes clear that Kandinsky embraced the central ideas of the
mainstream avant-garde and pushed them further. The same is true of other
pioneers of abstraction, in Holland of Mondrian and in Russia of Larionov and, at
a slighty later date, Malevich.” [COMPTON, 1980, 180].
En tots aquests treballs també es fa esment amb més o menys amplitud al que
venim anomenant religiositat o espiritualitat simbolistes, és a dir, de les corrents
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religioses esotèriques i teosòfiques que van impregnar el Simbolisme i que seran
tant importants pels artistes aquí esmentats. Malgrat que com hem dit aquest
tema sovint ha estat difícil d’estudiar, ja que molts historiadors s’han sentit
incòmodes davant la seva mateixa naturalesa, tant obscura i inconsistent, tots
els que s’han interessat pels vincles entre Simbolisme i abstracció, així com per
estudiar les fonts filosòfiques que informen els artistes treballats, s’han vist
obligats a fer-hi referència. Com veiem, doncs, existeix un gruix considerable de
treballs en què es fa al·lusió al Simbolisme com a espai cultural en el que van
germinar les idees que conduirien al naixement de la pintura abstracta; però
també es fa evident que aquest tema ha estat moltes vegades citat però mai
estudiat en profunditat i en tots els seus matisos.
1.3.2.c. La unitat de les arts
A la llum de tot el que hem vingut indicant, cal acabar dient que en els darrers
anys la qüestió específica del tema de la unitat de les arts en el Simbolisme i en
l’abstracció ha estat motiu d’un nombre creixent de llibres, exposicions i articles
d’investigació21. Crec que l’interès per aquesta qüestió cal buscar-la en la
constatació que en l’art contemporani més actual han desaparegut, des de fa
temps, totes les fronteres entre els gèneres artístics, i que per tant avui dia ja no
es pot parlar de pintura, fotografia o escultura, sinó que l’obra d’art defuig cada
vegada més tota classificació en un gènere, disciplina o tècnica artística
concreta. És una obvietat assenyalar que actualment l’obra d’art es presenta
sobre múltiples suports en què elements procedents de totes les disciplines
tradicionals, juntament amb la incorporació de les noves tecnologies audiovisuals
i digitals, conformen obres cada vegada més complexes en què els diversos
elements es conjuguen i hibriden amb naturalitat; i en aquest panorama, és
probable que, com va suggerir Harald Szeemann en la seva exposició pionera,
l’interès per l’obra d’art total en les seves diverses manifestacions històriques no
només representi la fascinació per la dispersió, sinó al mateix temps, com
sempre ha fet, la nostàlgia de la unitat22.
21

Com de fet tot allò que fa referència als vincles entre Simbolisme i abstracció, la qual cosa crec
que fa patent que aquest és un tema d’interès sobre el qual encara hi ha moltes coses a dir.
22

Segons Szeemann, l’obra d’art total ha estat al llarg dels darrers cent cinquanta anys “un mítico
concepto omnipresente en las típicas consejas al amor de la lumbre, un invitado bien recibido y
acogido ante la actual ‘pérdida de centro’. ” [SZEEMANN, 2000, 186]
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Com deia, doncs, és molt probablement aquesta realitat la que ha fet que els
estudiosos s’hagin interessat per investigar la història d’això que en el llenguatge
més actual en diem hibridacions, contaminacions o impureses, que no són altra
cosa que actualitzacions d’aquest antic concepte de la integració de les arts
(amb o sense, segons l’ocasió, components espirituals). És per això que la
mirada s’ha adreçat en primer lloc al romanticisme, primer moviment artístic que
va fer de forma explícita d’aquesta qüestió un leitmotiv bàsic, tal i com ho indica
per exemple Marchán Fiz en un text recent: “A grandes rasgos, mi intervención
parte de la sospecha de que las hibridaciones de los géneros que nos envuelven
por doquier, hasta erigirse en uno de los rasgos distintivos del estado actual de
las artes, son los últimos eslabones de aquella lejana mezcla romántica que, por
demás, ha sido frecuente en la historia del arte” [MARCHÁN, 2004, 21]. I a partir
d’aquí, els historiadors han analitzat també tots aquells moviments en què la
qüestió de la integració de les arts es va convertir en un element fonamental;
entre aquests, el Simbolisme ocupa un lloc privilegiat.
També cal assenyalar, però, que si bé la majoria d’estudis sobre el Simbolisme
fan referència d’una manera o altra al fet que l’ideal de la unió de les arts en fou
un leitmotiv fonamental (com veurem en la segona part del treball), això no ha
estat ni molt menys tan estudiat en el camp de l’abstracció, amb l’excepció del
tema de les analogies entre la pintura i la música, que s’ha convertit ja en un
tòpic23. Això es vincula de nou al predomini d’una certa visió formalista segons la
qual allò que caracteritzaria l’abstracció és precisament la progressiva autonomia
i purificació de cada disciplina, mentre que el tema de la unió de les arts ens
evoca més aviat la fusió i la confusió. Com veurem al llarg del treball, però, els
dos pols no són en absolut oposats, sinó complementaris.
L’interès per la història de les relacions entre les arts es fa palès en un nombre
considerable d’exposicions (totes amb els seus respectius catàlegs) de primer
nivell realitzades els darrers anys, entre les que cal destacar en primer lloc dues
que es centren en l’època moderna, Dipingere la musica (Cremona, APIC, 2000),
i Immagini del sentire. I cinque sensi nell’arte (Cremona, APIC, 1996).
23

És el cas per exemple, per citar només alguns estudis, dels treballs de Bowlt [BOWLT, 1977a],
Vergo [VERGO, 1980], Moritz [MORITZ, 1986], Zilczer [ZILCZER, 1987] o Rousseau [ROUSSEAU, 2004 i
2005]
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Directament relacionades ja amb el període que aquí tractem, cal esmentar
Analogías musicales. Kandinsky y sus contemporáneos (Madrid, Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza, 2003), Aux origines de l’abstraction, 1800-1914
(París, Musée d’Orsay, 2003), Sons et lumières: une histoire du son dans l’art du
XXe siècle (París, Centre Georges Pompidou, 2004), Art i utopia. L’acció
restringida (Barcelona, MACBA, 2004) o Visual Music. Synaesthesia in Art and
Music since 1900 (Washington i Los Angeles: Hirshhorn Museum and Sculpture
Garden i Museum of Contemporary Art, 2005). Abans de totes aquestes, però, el
camí el va obrir el crític i comissari Harald Szeemann amb la seva exposició Der
Hang zum Gesamtkunstwerk [La tendència a l’obra d’art total] (Zurich, Düsseldorf
i Viena, 1983), en què ja plantejava la pervivència d’aquesta idea al llarg dels
dos darrers segles i fins als artistes contemporanis. A banda d’aquestes mostres,
específicament organitzades entorn de la idea de les relacions entre les arts en
diversos moments històrics, cal afegir el fet que cada vegada més les
exposicions que també en els darrers temps s’organitzen en relació a moviments
artístics

concrets

també

presten

especial

atenció

a

la

diversitat

de

manifestacions artístiques, més enllà de la pintura o escultura tradicionals.
Com a mostra de que aquest és un tema que cada vegada resulta més
interessant, voldria citar el fet que el Congrés de 2004 del Comité español de
Historia del arte (a les actes del qual serveix d’introducció el text citat de
Marchán Fiz) va estar dedicat precisament al tema de Correspondencias e
integración de les artes; i entre la nombrosa bibliografia referida al tema, que
citaré abundantment al llarg del treball, destaco aquí ara només un treball com
L’oeuvre d’art totale [GALARD – ZUGAZAGOITIA, 2003], en què es fa un repàs a la
qüestió tant des d’una perspectiva històrica com tenint en compte les seves
implicacions actuals. Val a dir que en tots aquests textos que fan del tema de la
unió de les arts l’eix central de les recerques, l’enfocament historiogràfic deixa
necessàriament de ser estrictament formalista i passa a una visió molt més
àmplia; així ens ho diu clarament, per exemple, Lista en el seu text sobre les
composicions escèniques de Kandinsky, en què es diu el següent: “Avec la
totalisation des arts et les premiers environments synesthésiques se dessine
dans l’histoire de l’art du XXe siècle une filiation réfractaire à toute lecture
exclusivement formaliste. L’abstraction n’y est pas pensée à partir de la forme
[...]” [LISTA, 2003, 227]
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Igual com passava en l’anterior apartat, cal dir que la significació del tema de la
unitat de les arts en la teoria i l’obra de Kandinsky i Mondrian ha estat vista de
maneres diferents. Pel que fa a Kandinsky, aquest és un element del seu treball
a la importància del qual es fa sempre referència, encara que tampoc hagi estat
fins ara estudiat a fons; un exemple ens el donen les següents paraules de
l’historiador Jean - Christophe Bailly en el pròleg de l’edició catalana del llibre de
poemes de Kandinsky Klänge [Sons]:
“Hi hauria molt a dir sobre el devenir-abstracte de la teoria de les
correspondències, sobre aquest veritable viatge de la relació entre el so i
el color que, d’ençà de Hoffmann i de Baudelaire, troba d’alguna manera
la culminació – o més aviat el seu relleu – a les pàgines magnífiques
dedicades especialment als colors a De l’espiritual. La importància de les
notacions acolorides a Klänge, el lligam sovint palès que mantenen amb
determinades impressions musicals o sonores, com la proximitat evident
entre la “composició escènica” de Kandinsky intitulada La sonoritat groga
(Der gelbe Klang), publicada a l’Almanac del Blaue Reiter i La mà
benhaurada de Schönberg (del qual podem llegir el text al número
especial de la revista Contrechamps dedicat a les relacions entre
Schönberg i Kandinsky), tot això, de manera molt més densa que tot el
que oscil·la dèbilment a l’entorn del violí de Paul Klee, obre a l’estudi de
les ressonàncies formals un camp extremadament fecund, que s’hauria
de plantejar també la presència d’un continuum del romanticisme – del
romanticisme real – enllà de les èpoques i dels gèneres.” [KANDINSKY,
1990, 11]
Bailly assenyala doncs en aquestes línies unes direccions de treball que són les
que també es seguiran en aquesta tesi: la vinculació amb el romanticisme, i amb
els precedents d’aquest, és el punt de partida, mentre que l’exploració de les
diverses formes expressives de la creativitat de Kandinsky que aquí s’esmenten
en són també part integral. És precisament aquesta investigació sobre el paper
de la teoria de les correspondències en el naixement de l’abstracció que Bailly
suggereix com a via de treball el que intenta ser l’eix central d’aquest treball,
seguint una línia que ell només apunta.
En tot cas, i tot i que com dèiem el paper de la relació entre les arts en
Kandinsky ha estat sempre assenyalat com un tema important, són poques les
publicacions que específicament exploren el tema de les composicions
escèniques i el seu paper seminal en el conjunt del treball del pintor. En aquest
sentit cal fer referència en primeríssim lloc al llibre Du théatre, on es recull tota la
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producció dramàtica de Kandinsky, a més dels seus textos teòrics sobre el tema,
en alemany, francès i rus [BOISSEL, 1998]; aquesta publicació ha estat
imprescindible per a l’elaboració d’aquest treball i hauria de ser considerada una
peça clau en tota revisió de l’obra del pintor rus. A banda d’aquest llibre, els
altres autors que s’han ocupat del tema de les composicions escèniques han
estat fonamentalment Richard Sheppard [SHEPPARD, 1995 i 1990], Susan Stein
[STEIN, 1983], i més recentment, Marcella Lista [LISTA, 1998], així com altres que
l’han tractat en el marc de l’estudi del teatre alemany del període [JELAVICH,
1985]. L’autora que més i millor ha tractat el paper del teatre, així com de l’ideal
de la síntesi artística en l’evolució vers l’abstracció de l’obra de Kandinsky, ha
estat Jelena Hahl-Koch en la seva monumental i ineludible obra de referència
sobre l’artista [HAHL-KOCH, 1993, 139-156].
En el cas de Mondrian, en canvi, el tema de la unitat de les arts en el seu treball
ha passat molt més desapercebut. Quan s’ha estudiat ha estat sobretot en el
marc de la seva relació i participació amb el grup de la revista De Stijl [TROY,
1983; BLOTKAMP, 1986] o al seu interès per l’arquitectura, però pocs autors li han
dedicat una atenció específica en el marc de les seves recerques; en aquest
sentit, el capítol titulat “The Content of All Art is One: Neo-Plasticist Painting and
the Other Arts” que li dedica Blotkamp en la seva monografia [BLOTKAMP, 1994,
cap. 3] és una excepció absoluta. És per això que penso que la part dedicada a
aquesta qüestió en aquest treball és una de les seves aportacions més
novedoses.

1.4. Seleccio d’artistes i cronologia
1.4.1. Selecció d’artistes
Per estudiar el tema de l’abstracció com a culminació del Simbolisme a través de
la transmissió del tema de la unitat de les arts, he decidit centrar-me en l’estudi
de l’obra dels dos artistes que em semblen més rellevants des d’un punt de vista
teòrico-plàstic en els orígens de la pintura abstracta, Vassili Kandinsky (18661944) i Piet Mondrian (1872-1944), que van ser també els artistes treballats en el
meu Treball de recerca.
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És clar que Kandinsky i Mondrian no van ser els únics artistes actius en l’inici el
desenvolupament de la pintura abstracta: entre els pintors que en el mateix
període (les dues primeres dècades del s. XX) també van treballar sobre la
possibilitat de l’abstracció, hi figuren de forma més notable els noms de Frantisek
Kupka, Kasimir Malèvitx, Hilma af Klimt, Mikalojus K. Ciurlionis, Franz Marc,
Mijaïl Lariónov, Natàlia Gontxarova, Francis Picabia, Robert i Sonia Delaunay,
Ivan Kliun, Ljubov Popova, Aleksandr Rodchenko, Giacomo Balla, Theo van
Doesburg, Paul Klee,... El fet que un nombre tan significatiu d’artistes estiguessin
experimentant en les mateixes dates sobre un tema tan innovador i experimental
com fou l’abstracció mostra en primer lloc fins a quin punt la necessitat de trobar
noves formes d’expressió adequades a noves visions personals i espirituals
estava estesa en aquells moments, i per tant responia a una determinada
discussió cultural; i per l’altre, mostra també fins a quin punt gairebé tots ells
tenien els seus orígens culturals en un mateix substrat, el simbolista, del qual va
sorgir el primer impuls per aquestes noves recerques. En aquest sentit,
Kandinsky i Mondrian foren possiblement els més consistents en les seves
recerques i en la globalitat del seu treball, però no van treballar aïlladament de
tot un context del que participaven.
La importància del seu paper no es deu tampoc, ni molt menys, a que fossin els
primers en desenvolupar l’abstracció. A dia d’avui, de fet, sembla que encara no
es pot afirmar quina va ser la primera obra abstracta; tot i que aquest honor ha
recaigut molt temps en Kandinsky i la seva aquarel·la Primera aquarel·la
abstracta, datada el 1910, els dubtes molt creïbles suscitats per aquesta datació
que la situen al 191324 fan que no puguem fer una afirmació definitiva al
respecte. Sembla ser que entre els artistes esmentats alguns havien realitzat
obres abstractes molt abans que ell, i en tot cas existeix un ampli consens en
acceptar que Kupka va ser el primer en exposar una obra abstracta. Si
Kandinsky no hauria començat a fer pintura abstracta fins al 1913, doncs, cal

24

Tot i que Kandinsky la va signar i datar el 1910, i que alguns autors sostenen que no hi ha base
per canviar-ne la data, el cert és que basant-se exclusivament en criteris formals sembla que cal
datar-la com a mínim tres anys més tard. Així, el catàleg raonat de les aquarel·les de Kandinsky la
data al 1913, ja que la producció d’aquarel·les de 1910 és clarament molt més figurativa i no hi
manté cap relació [BARNETT I, 1992, 327]. Dabrowski també sosté que l’aquarel·la s’ha de datar el
1913, i relacionar-la per tant amb Composició VII [DABROWSKI, 1995, 43], igual com Lindsay i Vergo
[LINDSAY-VERGO, 1994, 13 i 864-865].

55

tenir present que les primeres pintures abstractes de Mondrian són de 1917, per
tant en un moment molt més tardà.
De tota manera, la pràctica totalitat dels autors que tracten el tema assenyalen
de forma coincident que, fos qui fos qui va pintar el primer quadre abstracte o
que s’hi va dedicar primer, Kandinsky i Mondrian (juntament amb Malèvitx) són
els autèntics pioners de l’abstracció [ROSENTHAL, 1996, 11]. El que distingeix els
artistes seleccionats no és pas la seva prioritat temporal en l’assoliment de
l’abstracció, una qüestió que en realitat no té pràcticament cap importància per a
la comprensió d’aquesta, sinó el que podríem qualificar com a la consistència del
seu discurs i la seva obra. En efecte, tots dos artistes van ser molt prolífics en
l’escriptura i publicació de textos teòrics que, com ja he explicat en l’anterior
apartat, són al meu entendre absolutament rellevants en la comprensió de la
seva obra. Aquesta elaboració abundant de textos els distingeix clarament dels
seus companys de recerca, pels quals en la seva majoria l’abstracció va ser
resultat d’un treball més purament plàstic que reflexiu (amb la relativa excepció
de Marc). Una altra qüestió que els uneix i que els diferencia d’alguns dels seus
coetanis (en especial, de pintors com Picabia i Delaunay) és la seva continuïtat
en l’abstracció que no seria mai abandonada per cap d’ells sinó al contrari,
desenvolupada i evolucionada en tots els moments de la seva trajectòria. Com
veurem, tots dos van ser hereus d’un mateix moment cultural, el que
representava el Simbolisme, i estaven fortament interessats en temes culturals,
filosòfics i religiosos d’arrel molt semblant que transcendien la problemàtica
purament estètica; al mateix temps compartien unes inquietuds i aspiracions de
canvi polític i social similars. També cal dir que tots dos van assumir una
autèntica vocació de lideratge i mestratge intel·lectual en el seu entorn tot al llarg
de la seva vida, no limitant-se al seu treball, sinó esforçant-se en la seva difusió.
A banda de justificar les inclusions, però, em cal aquí també explicar alguna cosa
respecte a les dues exclusions més significades, les de Frantisek Kupka (18711957) i Kasimir Malèvitx (1879-1935). Avanço des d’ara que el fet que no s’hagin
tractat en aquest treball es deu exclusivament a la necessitat d’acotar-lo en
l’estudi de només dos autors, sobretot veient les dimensions que el treball sobre
aquests anava prenent; Kandinsky i Mondrian ja havien estat treballats en el
Treball de Recerca, i semblava lògic i coherent seguir aquí amb el seu estudi.
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Tant Kupka com Malèvitx, però, podrien perfectament haver format part d’aquest,
perquè en tots dos casos la seva obra parteix també del Simbolisme i arriba a
una abstracció d’alt contingut espiritual.
El camí de Kupka fou diferent, tot i que paral·lel, al dels altres pioners de
l’abstracció que hem citat. Des del punt de vista intel·lectual la seva formació té
molts elements en comú amb Kandinsky: d’origen txec, va iniciar la seva pràctica
creativa a Viena i la seva primera obra forma part clarament del Simbolisme amb
grans influències de l’Art Nouveau, l’element decoratiu i lineal del qual perviurà
en el seu treball. La teosofia, el misticisme i el neoplatonisme formen part també
del seu bagatge intel·lectual, i tot i que no enuncia un concepte com el de la
necessitat interior, si que assenyalarà en els seus textos (especialment a La
creátion dans les arts plastiques [KUPKA, 1989]) la importància espiritual dels
mitjans pictòrics i la necessitat de cercar una forma d’expressar l’ “altra realitat”.
Alguns elements, però, diferencien també el seu treball del dels altres artistes
aquí tractats: menor producció de textos escrits, menor incidència d’aquests en
qüestions político-socials i utòpiques (tot i que va col·laborar activament amb
diversos mitjans anarquistes), desinterès general en la formació de grups i
tendències, fins i tot desinterès en el qualificatiu d’abstracte per la seva obra,
diferents fonts plàstico-filosòfiques,... Amb tot, cal tenir present per una banda
que el seu nom i obra, a diferència d’alguns dels altres que hem vist aquí, es pot
trobar de forma naturalitzada en gairebé tots els treballs i exposicions sobre el
Simbolisme europeu; i també que Kupka fou el primer en exposar públicament
una pintura abstracta amb la presentació d’Amorpha el 1912 al Saló de tardor de
París. És per tot això que la seva obra seria especialment pertinent de treballar
aquí, en tant que és la que de manera més directa i evident arrenca i neix del
Simbolisme i evoluciona tant per les formes com pel fons cap a l’abstracció, tal i
com han mostrat de forma convincent els treballs de recerca i les exposicions
més rellevants que se li han dedicat [ANDEL-KOSINSKI, 1997].
Pel que a Malèvitx, voldria insistir en primer lloc que en totes les exposicions
retrospectives que se li han dedicat en els darrers anys s’ha anat fent cada
vegada més incidència en mostrar obres de la seva etapa simbolista, que fins fa
pocs anys havien passat gairebé desapercebudes; això ha permès veure com
Malèvitx va formar part clarament d’una tendència que a Rússia justament va
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viure un dels seus episodis més brillants, en tots els sentits. La seva evolució
vers el suprematisme i la creació d’una de les icones principals de l’abstracció, i
jo diria, de la modernitat, el Quadrat negre sobre fons blanc (1915), no només va
venir acompanyada d’una abundantíssima reflexió teòrica per escrit, sinó que
parteix clarament de la voluntat d’integració de les arts. En efecte, la idea original
del quadre va néixer com a decorat per a l’òpera Victòria sobre el sol (1913) en
què a més de Malèvitx en la part plàstica, van participar Matiushin en la musical i
Krutxònik en la literària. Tant o més encara que en el cas de Kupka, doncs, la
inclusió de Malèvitx en aquest treball seria del màxim interès, sobretot si tenim
en compte que precisament aquest aspecte de l’etapa simbolista de la seva
trajectòria i la vinculació d’aquesta amb l’abstracció posterior ha estat, fins ara, el
menys treballat. Espero doncs en el futur poder analitzar la vinculació de
Malèvitx amb el Simbolisme i el paper de l’ideal de la unitat de les arts en la seva
evolució.
En relació amb el cas de Malèvitx caldria també recordar l’amplitud del fenomen
de l’abstracció en l’àmbit del que coneixem com a avantguardes russes, un
terme amb el que s’intenta englobar la diversitat i riquesa de llenguatges artístics
d’avantguarda a la Rússia de la dècada dels deu i dels vint sobretot. Com ja he
assenyalat anteriorment, en aquest període van ser molts els artistes que,
participant de diversos grups o tendències, van practicar en moments diversos
l’abstracció, dels constructivistes als suprematistes passant pels deixebles de
Matiushin o pel raionisme de Lariónov. Molts d’aquests, a més, van
desenvolupar aquest treball en relació amb gran mesura amb el tema de la unitat
de les arts i el paradigma musical, i per tant també resta per un futura ocasió
l’anàlisi de la relació d’aquest moviment d’avantguarda amb la teoria i pràctica
simbolistes25.
Voldria fer per últim un esment a l’obra d’un altre artista que no tractem aquí pels
motius ja esmentats en referència als altres artistes exclosos, Robert Delaunay
25

L’intent més interessant sobre aquesta qüestió és, com no, un article de Bowlt en què compara
simbolistes i avantguardistes per assenyalar-ne algunes diferències fonamentals: “Still there was a
fundamental difference between the symbolists (including Kandinsky at this juncture) and most of
the avant-garde, especially the constructivists. The Symbolists regarded the essence of the
harmony as a spiritual and theurgic idea, independent of rational and scientific schemes. The
constructive painters, however such as Kliun, Popova and Rodchenko, saw the essence to be an
organization of forms, a confirmation of scientific precision.” [BOWLT, 1977a, 10]
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(1885-1941), al qual podem considerar com el principal representant de
l’abstracció pictòrica francesa abans de la Iª Guerra Mundial. Cal tenir present
que ell va ser l’únic parisenc que va mantenir contactes amb els artistes
alemanys del cercle de Kandinsky en aquest període, i que va mostrar interès en
les mateixes fonts tant literàries com artístiques; i com ells, també Delaunay va
estar interessat en el paradigma musical com a model per la seva pintura. Cal
recordar també que Delaunay va ser considerat per Apollinaire el líder d’un nou
grup que ell veia sorgir del cubisme, i que va batejar com a orfisme, amb un nom
que remet clarament a molts dels temes que desenvoluparem en aquest treball
[SPATE, 1979].

1.4.2. Cronologia: 1886-1936
Com hem dit anteriorment, un dels primers problemes que sorgeixen a l’hora
d’estudiar

el

Simbolisme

és

l’establiment

del

seu

marc

cronològic;

tradicionalment s’accepta que el fet fundacional del Simbolisme com a moviment
literari va ser la publicació per part del poeta d’origen grec Jean Moréas del text
“Le Symbolisme: Manifeste”, al diari Le Figaro, el 18 de setembre de 1886. En
aquest article Moréas proposava simbolisme i simbolista com a les paraules més
adients per substituir el terme decadent, l’altre mot que estava de moda en la
crítica del moment per referir-se a les noves tendències literàries. Tot i això, en
cap moment Moréas va aconseguir erigir-se en referent del moviment literari
simbolista; de fet el Simbolisme no va existir mai com a tal moviment, però si
calgués concedir algun lideratge espiritual, cal atribuïr-lo a Stéphane Mallarmé.
En realitat el text de Moréas, que tot i que com hem assenyalat es pot considerar
el punt de sortida del Simbolisme, va ser molt aviat contestat per autors com
Gustave Kahn i d’altres que, com veurem més endavant, no estaven d’acord
amb la seva definició del moviment. Això dóna ja la mesura de fins a quin punt la
definició del Simbolisme és un concepte discutit ja des dels seus orígens.
Els historiadors i crítics del moviment coincideixen en general en acceptar el
període 1885-1895 com al període clau del Simbolisme a França, amb un punt
culminant de creativitat i activitat a l’entorn del 1890-1891 [BOUILLON, 1992, 9].
Ara bé, la data final és un dels elements més discutits; per algun autor aquest
mateix 1891 ja seria pràcticament el del principi de la fi del moviment [NICOLAS,
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1972, 90]. Kearns, per exemple, la situa al 1895, i més concretament el 15 de
gener d’aquest any, moment en què es va celebrar el banquet commemoratiu del
70è aniversari de Puvis de Chavannes, i se li va dedicar un número especial de
la revista La Plume [KEARNS, 1989]. Altres autors la situen al 1896, any de la
mort de Paul Verlaine, o preferentment el 1898, en què moren figures vinculades
al moviment tan destacades com Mallarmé, Félicien Rops, Gustave Moreau,
Puvis de Chavannes, Aubrey Beardsley, Edward Burne-Jones o Georges
Rodenbach. Alguns dels simbolistes tenien clar en una data com 1900 que
l’evolució del moviment no havia acabat encara, ni de bon tros [KAHN, 1936, 8]. I
altres autors aposten per la data de 1905, ja que el 1906 es considera també
tradicionalment com la data clau d’inici de les avantguardes [CLAIR, 1995, 17]. En
qualsevol cas pel que fa a França, i en un sentit restrictiu, la seva durada no es
pot allargar fins més enllà de 1914 (tot i que una certa corrent poètica que
perdura fins als anys 30 s’ha qualificat també de simbolista).
Aquesta cronologia, però, és adequada pel que fa al sentit estricte del
Simbolisme com a corrent cultural centrada en un reduït grup d’escriptors i
pintors parisencs; però si prenem en consideració, com fem aquí, la seva
definició més àmplia, haurem de variar també els criteris cronològics en atenció a
l’amplitud geogràfica que s’abasta. Del Simbolisme, en efecte, podem afirmar
que es tracta de l’últim gran estil unitari europeu, que tot i tenir variants locals
segons el país que l’adoptava, va mantenir certes característiques comuns arreu
del continent. Tot i considerant que el centre del moviment es va situar a París26,
hem de tenir present que vers el 1890 ja havia començat a superar les fronteres
franceses i s’estenia cap a Bèlgica, primer, i després cap a Anglaterra, Holanda,
Alemanya, Àustria, Rússia,... Tot i que no entrarem més en detall en aquesta
qüestió, és important tenir-ho present pel tema que ens ocupa, ja que cap dels
dos artistes que estudiarem va entrar en contacte directe amb el Simbolisme a
París, sinó que van viure la cultura simbolista en d’altres ciutats, sigui Moscou o
Sant Petersburg, Munic o Amsterdam. En cada cas, doncs la cronologia varia,
però és encertat considerar que en general la primera dècada del segle va ser
26

Aquest punt sembla compartit per tots els autors amb l’excepció de Clair, que sorprenentment
assenyala que sense cap mena de dubte la capitalitat del moviment, si existeix, s’hauria de situar a
Brussel·les [CLAIR, 1995, 18-19]. Segons ell serien els belgues els que en van començar a
propagar l’esperit simbolista arreu, i seria el Simbolisme belga el que arribaria a Munic i Viena. Per
una síntesi sobre la importància de París com a capital artística en el tombant entre els segles XIX i
XX, veure JIMÉNEZ-BLANCO, 2004.
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encara un moment de gran influència simbolista en la cultura d’arreu d’Europa.
Això ho veiem en el cas de Rússia, per exemple, en què la cronologia del
moviment s’estableix en l’arc que va de 1892 a 1917, amb el període àlgid
justament en la dècada de 1900 a 1910 [PETERSON, 1986].
Per tant, el terme cronològic inicial d’aquest treball es situaria al 1886, any que
podem considerar que és el de l’inici del moviment simbolista en les seves
formes més identificables. Amb tot, com veurem, en la primera part del treball
s’exploren autors, moviments i fonts molt anteriors a aquesta data, ja que la
voluntat és presentar, ni que sigui de forma sumària, els principals antecedents
filosòfics de la teoria de les correspondències que el Simbolisme desenvoluparà.
Tots aquests materials, però, es presenten només en funció de la seva posterior
assimilació per part de simbolistes i abstractes, i és per això que la data d’inici
més o menys oficial del moviment és la que podem considerar com a punt de
partida d’aquest treball.
Pel que fa a l’estudi sobre Kandinsky i Mondrian, el que més ens ha interessat
ha estat, en primer lloc, establir els seus lligams amb el Simbolisme, i en segon
lloc i més important, estudiar els períodes de la seva obra en què es produeix
l’evolució vers l’abstracció, i el treball sobre la unió de les arts que fan en relació
amb això. En el cas de Kandinsky, aquest període és el que va de 1908 a 1914,
uns anys importantíssims en la seva vida i la seva trajectòria en què escriu els
seus textos més importants sobre el tema, realitza les primeres pintures
abstractes, i sobretot treballa en la idea de l’art total en les seves composicions
escèniques, poemes, l’almanac Der blaue Reiter [El cavaller blau] i altres obres i
projectes. Per tant les obres i la majoria dels textos de l’autor que estudiarem
pertanyen a aquest període, afegint-hi alguns textos posteriors que aporten
dades interessants sobre el seu pensament en aquest període clau.
Pel que fa a Mondrian, una part important del treball analitza la seva relació amb
el moviment simbolista, i per tant es concentra en el període 1898-1910; però la
part més significativa d’aquest és la que analitza l’evolució de la seva pintura i la
seva obra teòrica en relació amb el seu treball en el seu entorn immediat, el seu
estudi. Com veurem, el principal estudi de Mondrian el va ocupar entre 1921 i
1936; per tant, tot i que també analitzarem els estudis que Mondrian va ocupar
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posteriorment a aquesta data, i tenint en compte que el darrer text comentat el
va publicar també el 1936, ni que sigui des d’un punt de vista simbòlic es pot
considerar que aquesta data marca la fi d’una etapa important en la seva
carrera.
1886-1936, doncs, seria la cronologia que abasta aquest treball, un període de
cinquanta anys transcendentals per l’evolució de l’art i la cultura contemporanis:
la transició del segle XIX al XX, l’aparició de les avantguardes i el triomf de la
modernitat; el pas del pessimisme fin-de-siècle a l’optimisme desmesurat i utòpic
dels anys trenta, amb totes les seves connotacions. El treball s’acaba a la vigília
de l’esclat de la Guerra Civil i de la IIª Guerra Mundial, fets que van suposar de
forma radical el final d’una etapa: més enllà de 1945, el món ja és un altre i les
preocupacions idealistes i utòpiques que havien ocupat a Kandinsky i Mondrian
(tots dos morts, molt significativament, el 1944), ja no hi tenen lloc.

1.5. Estructura del treball
Dit tot això, doncs, passem finalment a comentar breument l’índex i estructura
del treball. La tesi s’ha plantejat en tres part diferenciades, completades per la
present introducció, les conclusions finals, la bibliografia i les referències dels
textos dels artistes treballats.
La introducció inclou, a banda de les motivacions principals que m’han portat a
realitzar aquest treball, una exposició general sobre el tema, plantejament
d’hipòtesis, proposta metodològica, l’estat de la qüestió i antecedents del tema
treballats, i les precisions respecte la cronologia del treball i la selecció dels
artistes estudiats.
La primera part porta per títol “L’ideal d’unió de les arts abans del Simbolisme.
Correspondències i sinestèsies”; en aquesta s’investiguen la història i els
fonaments teòrics del tema de la unitat del món i de les arts abans del
Simbolisme. Com hem vist, les referències existents en la bibliografia a la
importància de la teoria de les correspondències i a la unitat de les arts en el
Simbolisme són múltiples, però mai s’explica exactament què és i què significa
aquesta teoria, quines són les seves fonts, el seu impacte i les seves
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conseqüències. En aquesta primera part del treball, doncs, es planteja un
recorregut no exhaustiu per les principals fonts religioses i filosòfiques d’aquest
concepte, fins acabar amb Baudelaire i Wagner, els dos autors que reprendran
aquest tema i el transposaran de manera més exitosa a l’àmbit artístic, i que més
influència exerciran en el Simbolisme. A més també es discuteix el concepte de
sinestèsia i el seu paper en aquest context, tant des del punt de vista psicològic
com des del cultural.
En la segona part, titulada “La unitat de les arts en el Simbolisme”, es presenten
de forma general les idees més importants que defineixen el Simbolisme com a
tendència cultural activa en l’Europa de finals del XIX, tot i la seva diversitat.
Però el tema principal és precisament l’anàlisi de la importància de l’ideal de la
unitat de les arts en aquest moviment, en el seu doble sentit estètic i espiritual.
Per això es presenta el tema des d’una perspectiva general, i tot seguit
s’analitzen les qüestions de la relació entre pintura i música, les arts escèniques i
el disseny i les arts aplicades com a tres àmbits privilegiats d’aquesta relació,
apuntat també quan s’escau les seves conseqüències futures.
En la tercera part, “L’ideal de la unitat de les arts com a impuls vers l’abstracció”,
s’explora com aquest ideal de la unitat artística amb totes les seves implicacions
fou un dels impulsos principals que conduïren a l’aparició de la pintura abstracta.
Per fer-ho s’han seleccionat dos artistes concrets, Vassili Kandinsky i Piet
Mondrian, dels quals en primer lloc es mostra la seva vinculació amb el
Simbolisme històric per fonamentar la seva relació cultural amb aquest
moviment. Aquesta part és especialment extensa en el cas de Mondrian, pel qual
ha estat molt menys estudiada fins ara que en el cas de Kandinsky. En segon
lloc es presenta la seva postura teòrica general, i tot seguit s’analitza la seva
obra artística, que en aquest cas no és només la pictòrica, sinó precisament
aquella part de la seva creació que gira entorn de la unitat artística. Per això en
el cas de Kandinsky s’estudien específicament les seves composicions
escèniques, i en el de Mondrian, la transformació del seu estudi en un entorn
neoplàstic. Finalment, les conclusions intenten mostrar com aquest treball
interdisciplinari és el camp d’experimentació privilegiat en el que conflueixen les
seves innovacions plàstiques, els seus pressupòsits teòrics en la creació d’una
obra que necessàriament esdevé abstracta.
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Finalment, en les conclusions es comprova en primer lloc fins a quin punt les
hipòtesis enunciades en aquesta introducció es poden donar per validades. I
s’acaben amb algunes reflexions sobre alguns dels temes claus suscitats per la
utopia de l’obra d’art total, la seva realització i les seves implicacions més
polítiques i socials.
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2. L’ideal d’unitat de les arts abans del Simbolisme.
Correspondències i sinestèsies

Aquesta primera part del treball està dedicada a analitzar la història i els
fonaments teòrics del tema de la unitat de les arts abans del Simbolisme; està
dividida en tres capítols de diversa extensió, ja que, si bé en el fons tots els
elements que aquí es tracten corresponen a aspectes diversos del mateix tema i
estan estretament relacionats entre ells, cal establir també les respectives
diferències conceptuals per evitar barrejar els termes i no caure en una total
confusió.
El primer capítol està dedicat a la idea de la concepció unitària de l’univers i a la
qüestió de les correspondències, enteses com les relacions que podem establir
entre les diverses facetes d’aquest, i en especial entre el món material i visible i
el món espiritual i invisible; com tindrem ocasió de veure repetidament, aquesta
concepció del món com una totalitat i l’acceptació de que tots els elements que
en formen part estan d’alguna manera vinculats entre ells constituiran la base
teofilosòfica sobre la qual s’anirà bastint la idea de la unitat de les arts. La
història d’aquest tema s’inicia aquí en el món grec, amb Pitàgores, Plató i Plotí,
continua amb una visió general dels plantejaments cristians respecte a aquesta
qüestió i amb les aportacions del romanticisme, i culmina, sempre en el marc del
tema que aquí ens incumbeix, amb l’obra de Swedenborg. Voldria assenyalar ja
des d’ara que aquesta no és, ni molt menys, una història exhaustiva del
concepte de la unitat de l’univers i de les correspondències, que seria de fet
quasi impossible de realitzar perquè hauria de tractar un nombre ingent d’autors i
obres; l’objectiu ha estat només destacar els autors que considero més
rellevants en la definició del pensament simbolista sobre la qüestió, i fer veure
com aquest concepte de la unitat de l’univers no només va marcar la història de
la cultura occidental fins al romanticisme, sinó que constituirà l’element que
fundarà la nostàlgia ontològica dels abstractes.
El segon capítol està dedicat al tema de les sinestèsies, o les relacions que
s’estableixen entre els diversos sentits. La definició del concepte de sinestèsia
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també engloba elements diversos, i si bé des del punt de vista de les relacions
artístiques, per exemple, té una tradició llarguíssima, des de la vessant científica
no apareix fins a principis del s. XIX, vivint el moment de més interès justament
coincidint amb el Simbolisme. En aquest capítol introdueixo també un breu
apartat dedicat a la història de les relacions entre música i pintura, tema sobre el
que existeix ja una amplíssima bibliografia i del que aquí només pretenc
esmentar els topants principals.
En el tercer capítol es dedica un apartat a Baudelaire i l’altre a Wagner, les dues
figures que, com veurem, sintetitzen i reformulen totes les idees prèvies que
vinculen el concepte d’unitat universal i les relacions interartístiques i les
condueixen vers el Simbolisme. Baudelaire, concretament, recull la influència de
Swedenborg i la llega a la següent generació, tot i afegint-hi nous matisos, però
a més situa les sinestèsies en el centre de la creació artística i fa de la
imaginació la potència creativa i unificadora essencial. Wagner, d’altra banda, és
qui formula amb més èxit la teoria de l’obra d’art total o Gesamtkunstwerk, que a
partir d’aquell moment havia de tenir tanta influència en tot l’àmbit artístic
europeu (tot i ser objecte d’interpretacions diverses), dotant-la al mateix temps
de continguts espirituals i socials.

2. 1. Correspondències
Tal i com hem indicat en la introducció d’aquesta tesi un dels elements centrals
en el que serà l’espiritualitat simbolista i, per tant, també la dels pintors
abstractes, és la creença en la continuïtat fonamental de l’univers existent, i
especialment en les correspondències que vinculen els diversos plans d’aquest
univers; aquesta concepció unitària serà tan important que, de fet, va més enllà
del fenomen estrictament religiós i permea l’època simbolista i post-simbolista en
tots els seus aspectes. La importància d’aquest tema farà que s’arribi a parlar
fins i tot de l’existència d’una teoria de les correspondències; el cert és que si
entenem el concepte de teoria com una exposició sistemàtica hem de dir que no
existeix abans de Swedenborg (d’altra banda, el pensament d’aquest potser
tampoc es pot considerar “sistemàtic” atenent al sentit més habitual d’aquest
terme), però si ho plantegem com una visió general del funcionament de l’univers
és tan antiga com el pensament occidental.
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Podríem definir les correspondències de forma genèrica com a “manifestations
d’un principe philosophique et religieux selon lequel les êtres du monde matériel
sont en relation avec les lois du monde intellectuel, et, au delà de ce dernier,
avec les essences d’un monde divin” [MORIER, 1989, 312]; el concepte de les
correspondències respondria doncs a la necessitat innata de l’home d’establir la
continuïtat de la realitat, de pensar en una essència comuna a tot el que existeix,
i per tant, de creure en l’existència d’una relació entre totes les manifestacions
del cosmos. La validesa de les correspondències es dóna en una visió del món
que, superat un monisme radical, assumeix un plantejament essencialment
dualista, segons el qual existiria un Déu o un món de les Idees, transcendent i
invisible, i un món sensible i evidentment visible, que n’és d’alguna manera una
projecció; per entendre aquest món, doncs, es fa imprescindible l’establiment de
relacions o correspondències amb l’anterior, però aquesta situació també es
dóna a la inversa, és a dir, que per conèixer el món espiritual sovint caldrà partir
del món material. Aquesta relació quasi mística, en tant que permet realment una
connexió de l’home amb els graus superiors de la divinitat, es dóna en primera
instància a nivell vertical, entre les manifestacions materials de l’existència i la
seva fonamentació espiritual i intel·lectual. Si parlem de verticalitat és perquè,
com veurem, els àmbits concret i espiritual s’han pensat històricament i
respectivament com el món de baix, el món material tal i com el coneixem, i un
món superior, un món ideal situat més enllà del nostre coneixement sensible.
Però a més d’aquestes correspondències (terme que sovint, com per exemple en
la terminologia d’autors com Swedenborg o Fourier, és sinònim d’analogia27) que
entenem com a relacions verticals entre els plans material i espiritual, de la
concepció unitària del món se’n desprèn també l’existència de correspondències
horitzontals o transversals, és a dir, les que parteixen d’una consubstancialitat de
l’home i del món i permeten afirmar que l’home forma part del cosmos tant com
27

Marchán Fiz assenyala en el seu text unes altres definicions per als conceptes de
correspondències i analogies, que si bé potser li resulten més útils en el seu discurs sobre la
continuïtat, s’aparten d’aquestes definicions diguem-ne històriques de les que partim aquí: “Si las
correspondencias son una sensación, un anhelo, una intuición, casi una utopía del alma secreta
del mundo, que afecta a las distintas artes y los respectivos sentidos y, a las que, probablemente,
únicamente podemos captar y colmar mediante las palabras y las metáforas o, tal vez, en el futuro
a través de las realidades virtuales, la analogía deviene una versión mitigada de las mismas;
incluso, una constante estructural, que podría ser verificada en tentativas bien conocidas de la
modernidad.” [MARCHÁN, 2004, 22]
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el cosmos està en l’home, i que el més gran i el més petit es corresponen: “De
tradition, on distingue, en effet, les correspondances des synesthésies. Les
premières sont verticales et irréversibles: elles orientent l’homme vers Dieu selon
les dégrés hiérarchiques d’une spiritualisation [...]. Les synesthésies (par
example, l’audition colorée) sont horizontales, faisant communiquer les sens
entre eux” [PICHOIS, 1975, 843]. Emprarem doncs aquest concepte de
correspondències horitzontals, que com veiem també s’identifica amb el de
sinestèsia, per referir-nos a les que s’estableixen entre els diversos elements del
món físic, material i sensible: totes les coses remeten les unes a les altres,
perquè totes participen de fet d’una mateixa unitat. Les correspondències són
doncs un sistema de relacions que funciona en un pla doble: relacionant tots els
aspectes de la matèria entre si, i a més vinculant aquests amb el món espiritual.
La teoria de les correspondències té per tant un sentit últim clarament espiritual,
però alhora resulta especialment apta per a ser compresa i integrada des del
punt de vista de la representació i, en particular, de l’art: perquè igual que, com
veurem, el cos humà és sovint interpretat com a microcosmos que pot contenir
tots els misteris del macrocosmos absolut, l’obra d’art també es veurà sovint com
la construcció humana que millor pot representar i fer comprensible aquest
microcosmos respecte a la creació universal. Aquest paper simbòlic i
transcendent de l’obra d’art serà, com veurem, especialment valorat pel
romanticisme, que transmetrà aquesta consideració als simbolistes i també als
abstractes; tots aquest moviments faran referència al fet que és des de
l’acceptació de la unitat fonamental del món que podem concebre que un color i
un so es corresponguin, de la mateixa manera que, en mútua relació, aquesta
unitat del color i el so serveix de model visible de la unitat espiritual fonamental
del món; l’obra d’art, en la seva unitat intrínseca, esdevé d’alguna manera un
model material i accessible de la unitat oculta. Cal assenyalar que ja abans del
romanticisme els aspectes plàstic i espiritual d’aquesta teoria s’havien trobat sota
altres formes, com ara certa poesia mística o els rituals i litúrgies religiosos; com
anirem veient també al llarg del text, els fenòmens sinestètics han estat des de
sempre especialment vinculats amb el contacte amb el sagrat.
Però no ens avancem encara a aquesta comprensió de les correspondències
que es farà manifesta en el Simbolisme sota diverses formes (una de les més

68

importants, com veurem, és precisament l’amplíssima difusió del fenomen de les
sinestèsies). El que m’agradaria presentar en aquest primer capítol del treball és
una visió de la història de la teoria de les correspondències (estretament
vinculada als conceptes d’unitat i fins i tot, com veurem, d’harmonia del món) per
tal de mostrar la procedència i el sentit d’aquesta idea en la tradició occidental;
no cal dir que aquests temes són tan importants que una revisió completa és
inabastable (i tampoc és desitjable) en el marc d’aquest treball, i per això només
ens aturarem en alguns moments i aspectes que es mostraran fonamentals per
la cultura europea de finals del XIX. Aquesta presentació ens ha d’ajudar també
a veure quin són els elements de continuïtat que, des d’un punt de vista
intel·lectual, trobarem en l’abstracció respecte la tradició cultural preexistent

2.1.1. Les correspondències en el món antic
2.1.1.a. Pitagorisme
Tal i com hem anat assenyalant, el tema de les correspondències és una part
gairebé natural de la història del pensament humà, però és a Grècia on comença
a definir-se i a ocupar el lloc central que amb el temps li anirà corresponent. Ens
ho mostra per exemple el desenvolupament de l’astrologia, una doctrina que,
com veiem en els seus tres principis bàsics, té molt a veure amb la teoria de les
correspondències: els astres exerceixen sobre el món i sobre cada home una
influència decisiva i inapel·lable; aquesta influència és diferent segons les
característiques de cada astre i en funció de les seves relacions recíproques; i es
fa sentir sobre nosaltres des que naixem fins a la mort (és precisament degut a
aquesta permanència i fatalisme que l’astrologia ens serveix per endevinar el
futur).
L’astrologia va arribar a Occident des del món romà, on era omnipresent, i per
als romans era clarament un llegat grec; a Grècia, però, no se’n troba cap rastre,
ni una paraula sobre la influència dels astres ni de la seva autoritat sobre els
destins humans, abans del s. IV aC. L’astrocentrisme hauria arribat a Grècia
procedent de Babilònia o Mesopotàmia [BOTTÉRO, 1966]; en el món babiloni,
però, s’entenia clarament que eren els déus, i no els astres, els que exercien
aquesta influència. Cada déu es relacionava amb un planeta, i per això a
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vegades s’identificaven, però en cap cas eren els planetes directament els que
causaven efectes sobre els homes. A més, els presagis i signes que hom llegia
en totes les coses que passaven que eren mínimament anormals es
consideraven missatges enviats pels déus, i per tant eren signes d’allò que pels
déus s’esdevindria; però no eren irreversibles, i amb les pregàries i ritus
adequats se’n podia canviar el desenllaç.
Al passar a Grècia aquesta creença es va transmutar portant a la creença, com
hem indicat, de que eren els mateixos astres els que tenien la capacitat d’influir
en els homes; no està clar el procés que es va seguir per arribar a aquest canvi,
però si que està clar que originalment no hi havia res del fatalisme rigorós que
avui coneixem. És aquesta mateixa transformació la que ens indica la
importància del concepte de correspondències en el món grec: la creença en la
relació causa - efecte entre el cel i l’home, microcosmos i macrocosmos, apareix
per primer cop a Grècia, ja que en l’original babiloni no existeix pas.
L’astrologia representa doncs un exemple de la creença grega en la unitat del
món, en la homogeneïtat del real; aquest és un tema que ja trobem en el
pensament dels filòsofs presocràtics: més enllà de l’anècdota de que Tales pensi
en l’aigua com a arché, o Anaxímenes en l’aire, el que estan exposant és la
creença en quelcom originari a partir del qual es va formar tot el múltiple, i que al
mateix temps continua essent la base permanent, o el substrat, del ser [GUTHRIE,
1984, 63 i segs.]. En aquest sentit el pitagorisme serà un pensament essencial,
no només per la seva gran influència en l’obra de Plató (i també en el
neoplatonisme), sinó perquè, amb una perspectiva completament original,
presenta el nombre com a principi unificador bàsic de l’univers.
Com és sabut l’especulació matemàtica estava a Grècia profundament vinculada
amb la religió i la filosofia, i el pitagorisme s’ha d’entendre per tant, més que com
una filosofia en sentit estricte, com una forma de vida, o més aviat, de preparació
per a la salvació eterna; l’aproximació científica al món dels pitagòrics és, d’entre
tots els corrents de pensament presocràtics, potser la més teològica i mitològica,
i per tant la menys analítica. Molts dels preceptes pitagòrics que ens han arribat i
que d’alguna manera regulaven aquesta forma de vida es basaven en una
concepció absolutament unitària del món, que alguns han arribat a anomenar
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màgica, però que en realitat no és més que una demostració de la creença en el
principi de les correspondències; la prohibició, per exemple, de menjar faves s’ha
d’entendre en tant que aquestes es veien com un símbol de l’univers, i l’univers
al seu torn es veia com una criatura viva, dotada de respiració28. La mateixa
doctrina sobre la immortalitat de l’ànima29 tenia relació amb aquesta visió de la
unitat universal, i molt especialment amb la idea de la unitat amb el diví.
Resumirem aquest pensament, que en termes generals és la base de tota la
història que seguirà, amb la síntesi que al seu torn en presenta Guthrie:
“ a) el mundo es un kósmos – esa palabra intraducible que une, como
quizá sólo lo hubiera podido hacer el espíritu griego, la noción de orden,
disposición o perfección estructural con la de belleza. b) La naturaleza
entera está unida por lazos de parentesco; el alma humana, por ellos,
está íntimamente unida al universo vivo y divino. c) Lo semejante se
conoce por lo semejante, es decir, lo que mejor conoce algo es lo que
más se parece a ello. De aquí, d) buscar por medio de la filosofía una
mejor comprensión de la estructura del kósmos divino es comprender y
cultivar el elemento divino ínsito en uno mismo” [GUTHRIE, 1984, 202].
Guthrie insisteix en aquest text en la centralitat de la idea del parentiu de tota la
natura dins el pensament pitagòric, ja que aquesta serveix de base per a la
creença de la transmigració de les ànimes de la que es deriva, per exemple, la
prohibició de menjar carn. Aquesta idea de parentiu, que també es trobarà
posteriorment en textos platònics com el Gòrgies o el Menó, equival de fet al que
nosaltres anomenem aquí correspondències. La teoria de que el semblant es
coneix mitjançant el semblant implica la presència en alguna mesura de la
divinitat en l’home (ja que si no a l’home li seria impossible de conèixer-la), idea
que també gaudiria al llarg de la història d’un important predicament; la trobarem
en el gnosticisme, i per exemple en alguns dels místics menys ortodoxes, com és
el cas de l’alemany Mestre Eckhart.

28

Així ho explica Aristòtil: “Les Pythagoriciens aussi affirmaient l’existence du vide et qu’il pénétrait
de l’infinité du souffle jusque dans le ciel lui-même; le ciel respirerait le vide qui, ainsi, délimite les
natures, le vide serait une séparation des choses consécutives et leur délimitation [...]” [Física, IV,
6; 213 b22]
29

En molts d’aquests aspectes les doctrines pitagòriques s’identifiquen amb les defensades per
l’orfisme, que també creia en la immortalitat de l’anima, l’harmonia del món i la natura divina de
l’ànima humana, entre altres preceptes. Curiosament l’orfisme també prohibeix menjar faves,
segons sembla en aquest cas per la seva correspondència simbòlica amb els origens de la vida
[SOREL, 1995, 102]. No està clara en canvi la creença òrfica en una unitat essencial del món tal i
com si que apareix en el pitagorisme.
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La idea de kósmos com a ordre del món i la unitat intrínseca d’aquest estan en el
fonament de la importància del nombre i les matemàtiques en el sistema
pitagòric, ja que el nombre era responsable de l’harmonia, principi diví que
governava l’estructura del món [GUTHRIE, 1984, 207]. Tots els nombres i les
relacions entre ells es corresponien amb elements o divisions de la naturalesa i
de l’univers, amb qualitats morals i amb altres abstraccions fins i tot; aquesta
fonamentació en el nombre és el que dóna una coherència interna a tot el
sistema pitagòric. És per això que les matemàtiques tenen, en aquest sistema,
un sentit més religiós que científic, almenys tal i com entenem nosaltres aquests
termes; Plató es submergirà més tard a fons en les concepcions pitagòriques de
l’harmonia en el Timeu, sobretot.
El d’harmonia és potser aquí el concepte més important, ja que es tracta d’un
terme clau del Pitagorisme que havia significat primer, sembla, l’acoblament o
adequació entre si de dues coses diferents, i que després va anar adquirint, per
establir-se definitivament a principis del s. V, un sentit cada vegada més
relacionat amb la música: afinació d’un instrument i escala musical. Segons les
autoritats, Pitàgores (del que val a dir que cal entendre més com una figura
mítica que no pas com un personatge històric concret) hauria descobert que els
intervals musicals fonamentals es corresponen amb simples raons numèriques;
això és important perquè conduirà a una progressiva entronització de la música
com a art ideal, intel·lectual i abstracte, que tindrà una llarga influència en el
temps i arriba clarament fins als pintors abstractes del s. XX. És important també
assenyalar que, paral·lelament al concepte d’harmonia, els grecs van descobrir
també els de discordança i per tant el de simfonia, o sigui la unificació de les
forces contraposades [SPITZER, 1963, 9]; tots aquests elements els haurem de
retrobar posteriorment.
Pitàgores va descobrir doncs que els intervals bàsics de la música es podien
representar mitjançant les raons 1:2, 3:2 i 4:3; així, els quatre primers nombres,
que a més sumats donen 10, ordenen el kósmos imposant-se sobre el káos
inherent al so. Aquesta naturalesa dels nombres es va representar gràficament
mitjançant el tetractýs, que es convertiria per ells (i per una llarga tradició
esotèrica) en un símbol sagrat [GUTHRIE, 194, 218]. D’aquí a la consideració
mística del nombre, de forma que totes les coses son o representen nombres,
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com es diu en diversos textos pitagòrics, hi ha un pas; els nombres eren al
mateix temps causes materials i formals de les coses. Des del punt de vista
pitagòric, doncs, l’univers sencer encarna una harmonia geomètrica divina que
efectivament es reflexa en tots els fenòmens naturals.
En la cosmologia pitagòrica ocupa, en conseqüència, una part central
l’anomenada teoria de l’harmonia (o de la música) de les esferes, que també
hauria de tenir gran influència en la cultura posterior. Aquesta teoria es basa en
la íntima connexió que existeix entre les lleis de la matemàtica i les de la música
i en com aquestes, com hem, vist unifiquen tot l’existent [GUTHRIE, 1984, 282].
Tal i com més tard l’explicarà Aristòtil30, per criticar-la i refutar-la contundentment,
la teoria de l’harmonia de les esferes afirma que els planetes i estrelles
produeixen, al moure’s, un so, i que aquest, pel fet que les seves velocitats estan
en proporció amb les concordances musicals, és harmoniós; aquest so és
inaudible per l’oïda humana, però tot i això els pitagòrics van arribar a compararlo amb el so de les cordes i acords de la lira d’Apol·lo. És evident que aquesta
teoria no es pot explicar des d’un punt de vista purament científic, sinó que com
hem vingut comentant correspon més aviat a un concepte unitari i comprensiu de
tots els aspectes del coneixement humà, de la poesia a l’astronomia. La teoria
de l’harmonia de les esferes és l’expressió més subtil de la concordança interna
del món a la que hem anat al·ludint, i alhora la base que permetria la identificació
de la música terrenal com a part d’una harmonia més sublim [SPITZER, 1963]; per
això la música serà sempre, com veurem, la més espiritual de totes les arts, el
lligam entre microcosmos (l’ànima humana) i el macrocosmos (l’univers), i el
model intel·lectual per la resta de modalitats artístiques [GAMWELL, 2002, 149]. A
més, conduiria a que altres pensadors grecs com Demòcrit reconeguessin també
la importància de la música i en fessin una disciplina autònoma com l’aritmètica,
la geometria o l’astronomia.

30

“Selon certains savants, des corps si volumineux [els astres] devraient nécessairement produire
un son par leur déplacement, puisque les corps d’ici-bas en produisent également [...]. Partant de
là, et posant aussi qu’en raison des distances, les vitesses ont entre elles les mêmes rapports que
les notes d’un acord musical, ils disent qu’est harmonieux le chant produit par les transports
circulaires des astres. Et comme il paraît inexplicable en bonne logique que nous n’entendions pas
ce chant, ils en donnent pour cause le fait que, dès notre venue au monde, ce son nous est présent
[...]”. [Sobre el cel, II, 9; 290 b]
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2.1.1.b. Plató
Pel que fa al tema que aquí ens interessa, l’absorció del pitagorisme per part de
Plató resulta fonamental, ja que com bé ens recorda Spitzer “the Pythagorean
concept of world harmony was revived in modern civilization whenever Platonism
was revived” [SPITZER, 1963, 3]; és eminentment a partir del platonisme i la
seves repercussions en la filosofia occidental que els conceptes pitagòrics es
van assimilar i van entrar en la nostra cultura, de forma que en cada
neoplatonisme subsegüent, començant per Plotí i culminant, pel que fa al nostre
estudi, en el renaixement neoplatònic viscut a Europa a la fi del s. XIX, aquest
tema ha ressorgit per ocupar un lloc preeminent en el context cultural que li
pertoca. I no hi ha dubte que va ser l’aproximació essencialment teològica que
trobem ja en els pitagòrics i que es va mantenint en la tradició posterior el que
permetria més tard la seva inserció en el pensament cristià.
Tot i que en els textos de Plató31 no hi apareix directament el concepte de
correspondències, si que hi figuren múltiples i molt importants referències al
concepte d’unitat del món i a les relacions que totes les parts de l’univers
estableixen entre si. No cal dir que la teoria platònica de les idees, amb les seves
referències a l’existència d’un món sensible, regne de l’esdevenir i la multiplicitat,
i un món de les idees, intel·ligible i essencial, i la forma com aquests es
relacionen en el seu pensament constitueixen el primer pas per al
desenvolupament de tota una teoria de les correspondències entre aquests dos
àmbits (tot i que recordem que per sobre la idea de dualitat, Plató hi col·loca
sempre la referència a una unitat metafísica fonamental). La tradició posterior pel
que fa a aquesta qüestió es recolzarà doncs sobretot en un diàleg, el Timeu, en
el que Plató descriu la seva concepció de la creació del món, o més exactament,
el pas d’un món caòtic i desordenat a un cosmos (recordem el sentit pitagòric
d’ordre que com hem vist abans implica aquesta paraula) que és la millor imatge
possible que l’home pot fer-se del món ideal: “[el universo] fue hecho según el
modelo de la naturaleza eterna para que este mundo tuviera la mayor similitud
31

Fer referència a l’obra de Plató en aquest treball és important, com ja vaig indicar en el meu
Treball de recerca La utopia de la puresa. Els orígens de la pintura abstracta, no només perquè la
seva filosofia està a origen de tota la tradició sobre la que més tard s’assentarà la pintura
abstracta, sino perquè les seves reflexions sobre l’art són molt pertinents a l’hora d’entendre els
principis teòrics de l’abstracció [FAXEDAS, 2000, 25-27]
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posible con el mundo ideal, pues el modelo posee el ser por toda la eternidad,
mientras que éste es y será todo el tiempo completamente generado” [Timeu,
38b]. En el text, que més que un diàleg en el sentit estricte de la paraula és una
llarga exposició sobre aquesta qüestió central, s’al·ludeix una i altra vegada a
aquest univers únic creat a imatge d’un model ideal, que es pensa com un ésser
vivent perfecte, imatge de l’ésser vivent intel·ligible:
“Como el Dios quería asemejarlo [l’univers] lo más posible al más bello y
absolutamente perfecto de los seres inteligibles, lo hizo un ser viviente
visible y único con todas las criaturas vivientes que por naturaleza le son
afines dentro de sí. ¿Es verdadera la afirmación de la unicidad del
universo o sería más correcto decir que hay muchos o incluso infinitos
mundos? Uno, si en realidad ha de estar fabricado según su modelo.”
[Timeu, 30c-31a]
Al llarg del diàleg, que pretén ser una fonamentació natural al pensament ètic i
polític de Plató tal i com s’expressa al Crities i sobretot a La República, es posa
de relleu també repetidament l’existència d’una clara analogia entre el món de
les idees (el món “de dalt”) i el nostre món físic i material (“el de baix”), així com
entre aquest darrer o macrocosmos, i l’home o microcosmos [LISI, 1992, 146]. De
fet l’argumentació que es desplega en aquest text comença amb la distinció
entre els tres principis fonamentals: el ser etern, àmbit al que pertany el model
etern; l’esdevenir que mai és i neix i mor contínuament, al que pertany el món
sensible; i la causa de l’esdevenir, al que pertany el demiürg intel·ligent. A grans
trets, podríem dir que el segon és creat pel tercer, prenent com a model el
primer. Tot seguit explica la creació del cos del món, ésser vivent perfecte
constituït pels quatre elements (aigua, foc, terra i aire), i de l’ànima del món que
és creada a partir de tres elements: “En lo que concierne a las naturalezas de lo
mismo y de lo otro, también compuso de la misma manera una tercera clase de
naturaleza entre lo indivisible y lo divisible en los cuerpos de una y otra” [Timeu,
35a]. La proporció en què aquests elements es treballen segueix una ordenació
aritmètica i geomètrica que posa clarament de manifest una estructura
geomètrico-musical del món d’origen pitagòric [Timeu, 35b-d]32. Tot seguit Plató
continua explicant, en un passatge que serà central per a les interpretacions

32

“[...] la astronomía mostrará que el orden que impera en los cuerpos celestes es una forma de la
armonía musical. El creador actúa como un músico creando una escala tonal y el modelo de la
creación es el del monocordio” [LISI, 1992, 180]
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posteriors, i sobretot les neoplatòniques, la unió inextricable del cos i l’ànima del
món:
“Una vez que, en opinión de su hacedor, toda la composición del alma
hubo adquirido una forma racional, éste entramó todo lo corpóreo dentro
de ella, para lo cual los ajustó reuniendo el centro del cuerpo con el del
alma. Ésta, después de ser entrelazada por doquier desde el centro hacia
los extremos del universo y cubrirlo exteriormente en círculo, se puso a
girar sobre sí misma y comenzó el gobierno divino de una vida
inextinguible e inteligente que durará eternamente. Mientras el cuerpo del
universo nació visible, ella fue generada invisible, partícipe del
razonamiento y la armonía, creada la mejor de las criaturas por el mejor
de los seres inteligibles y eternos.” [Timeu, 36e]
El text continua amb la creació de tots els éssers vivents, dels cossos celestes,
dels déus mitològics, i de la creació de l’home per part d’aquests darrers; l’única
part en els homes que serà obra directa del demiürg primigeni és la raó, i les
seves ànimes es crearan amb les restes de la substància que havia servit per
crear l’anima del món. L’estructura del cos humà i dels seus principals sentits
s’explica teleològicament: el cap allotja la intel·ligència, part més divina de
l’ànima, i el tòrax i el ventre, les parts irascible i concupiscible respectivament,
que en son les parts mortals. Després de descriure altres aspectes anatòmics,
fisiològics i patològics del cos, fa una sèrie de propostes curatives que es basen
en la correcta relació i proporció entre les diferents ànimes, i sobretot en la cura i
exercici de l’intel·lecte, que és en l’home la part que més el pot apropar a la
veritat i a Déu:
“Debemos pensar que dios nos otorgó a cada uno la especie más
importante en nosotros como algo divino, y sostenemos con absoluta
corrección que aquello de lo que decimos que habita en la cúspide de
nuestro cuerpo nos eleva hacia la familia celeste desde la tierra [...]. Para
el que se aplica al aprendizaje y a los pensamientos verdaderos y ejercita
especialmente este aspecto en él, es de toda necesidad, creo yo, que
piense lo inmortal y lo divino y, si realmente entra en contacto con la
verdad, que lo logre, en tanto es posible a la naturaleza humana
participar de la immortalidad. Puesto que cuida siempre de su parte
divina y tiene en buen orden al dios que habita en él, es necesario que
sea sobremanera feliz. [...] Los pensamientos y revoluciones del universo
son movimientos afines a lo divino en nosotros. Adecuándose a ellos
para corregir por medio del aprendizaje de la armonía y de las
revoluciones del universo los circuitos de la cabeza destruidos al nacer,
cada uno debe asemejar lo que piensa a lo pensado de acuerdo con la
naturaleza originaria y, una vez asemejado, alcanzar la meta vital que los
dioses propusieron a los hombres como lo mejor para el presente y el
futuro.” [Timeu, 90a-d]

76

El concepte de la divinitat que es troba en l’ànima de cada home és molt
important, perquè com acabem de llegir és la condició essencial que ha de
permetre a l’home participar d’aquesta divinitat i dels seus dons (recordem que
com hem vist ja amb els pitagòrics, només el semblant pot acostar-se al
semblant33); i no cal dir que aquest serà també el fonament de la mística
cristiana i la seva proposta d’encontre home-déu, almenys en una de les seves
vies més radicals. D’altra banda, tal i com indica aquest darrer fragment citat,
també és important considerar que els moviments de l’univers son afins al diví
que hi ha en nosaltres, és a dir, que les dues parts es responen mútuament, i per
tant que l’home es mou també al ritme de l’univers entès en el seu concepte més
ampli. El discurs acaba, després de parlar de la creació dels animals, amb un
darrer recordatori de la unitat universal: “[...] pues este mundo, tras recibir los
animales mortales e inmortales y llenarse de esta manera, ser viviente visible
que comprende los objectos visibles, imagen sensible del dios inteligible, llegó a
ser el mayor y mejor, el más bello y perfecto, porque este universo es uno y
único.” [Timeu, 92c]
Aquesta breu exposició de la cosmogonia que es desenvolupa en el Timeu ens
permet veure com Plató, a través de la doctrina de l’ànima del món, mostra com
la comprensió del món físic, sensible o fenomènic, està a l’abast només del que
coneix els principis metafísics que dominen l’univers, ja que aquests principis
governen la totalitat de la realitat ontològica, la unitat i la dualitat indeterminada:
el principi d’unitat regeix la forma i els límits del món, mentre que el de la dualitat,
la multiplicitat i la indeterminació. Aquest esquema dual, així com la
complementarietat essencial entre els dos pols, el retrobarem una i altra vegada
al llarg del nostre discurs. Els elements que més ens interessa retenir són doncs,
d’una banda, aquesta creença en la unitat indivisible del món i l’estreta relació
entre els diversos àmbits que el conformen, de l’univers a l’home; en segon lloc,
la relació entre els àmbits visible o sensible d’aquesta unitat, i l’invisible o
intel·ligible, i finalment l’accent que Plató posa en què la construcció del món
33

Plató també es refereix a aquest tema en altres textos, com per exemple: “Y mientras vivimos,
como ahora, según parece, estaremos más cerca del saber en la medida en que no tratemos ni
nos asociemos con el cuerpo, a no ser en la estricta necesidad, y no nos contaminemos de la
naturaleza suya, sinó que nos purifiquemos de él, hasta que la divinidad misma nos libere. Y así,
cuando nos desprendamos de la insensatez del cuerpo, según lo probable estaremos en compañía
de lo semejante y conoceremos por nosotros mismos todo lo puro, que es seguramente lo
verdadero. Pues al que no esté puro me temo que no le es lícito captar lo puro.” [Fedó, 67A-B]
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està basada en una clau numèrica i en una harmonia que podem definir com a
musical. Els números, per Plató, garanteixen l’ordre i la mesura del cosmos, i tot i
que la seva bellesa resta amagada a l’home comú, és accessible al músic o
filòsof matemàticament preparat34; en aquesta exposició, doncs, l’àmbit religiós,
físic, psicològic i fins i tot musical (i per tant, sensible) es fonen de forma total.
2.1.1.c. Plotí i el neoplatonisme
Spitzer fa referència també en el seu estudi a la presència en Plató d’una
concepció de l’ànima del món que l’entén com un principi general, que estaria
fora dels individus particulars i situada en el centre d’un univers que abraça i
permea [SPITZER, 1963, 14-16]; és d’aquesta concepció de l’ànima que en
sorgiran les teories emanatistes del neoplatonisme. Els neoplatònics van dedicar
una especial atenció al Timeu, diàleg que com hem indicat va tenir una àmplia
recepció. Com s’ha assenyalat [BRÉHIER, 1993, 3 i segs.], diversos capítols de
les Ennèades II i IV de Plotí no són en realitat més que desenvolupaments i
explicacions dels passatges centrals d’aquest text, sobretot dels referents a la
creació de l’ànima per part del Demiürg35. En aquests textos, i especialment en
l’Ennèada IV, Plotí argumenta la defensa de les teories del Timeu enfront dels
atacs i desviacions dels estoics i altres escoles; el punt de partida indiscutible i
inexcusable serà el de la unitat i incorruptibilitat de l’ànima del món: les ànimes
individuals, doncs, no en serien una part, sinó que més aviat s’han d’entendre
com a homogènies amb aquella, identificades amb ella. Aquestes no són parts
d’aquella (Plotí té molta cura de no comprometre en cap moment el seu
concepte unitari), sinó més aviat totes plegades són part d’una sola ànima
34

Plató també fa sovint referència a la importància i bellesa de les formes geomètriques, tant al
mateix Timeu (53c-55c) com en altres textos com el Fileu: “En efecto, con la belleza de las figuras
no intento aludir a lo que entendería la masa, como la belleza de los seres vivos o de las pinturas,
sinó que, dice el argumento, aludo a líneas rectas o circulares y a las superficies o sólidos
procedentes de ellas por medio de tornos, de reglas y escuadras, si me vas entendiendo. Pues
afirmo que esas cosas no son bellas relativamente, como otras, sinó que son siempre bellas por sí
mismas y producen placeres propios [...]” [Fileu, 51C]
35

És ja un lloc comú assenyalar que ni Plotí ni els que es consideren els seus deixebles no tenien
la intenció de crear una nova escola filosòfica, sinó que només pretenien comentar i ensenyar
l’obra de Plató; el cas és que, voluntàriament o no, Plotí va aconseguir donar forma a un
pensament nou amb una finalitat filosòfica però impregnada també d’un fort accent religiós que el
converteixen en un personatge bàsic d’aquesta història. De fet és sobretot de la vessant metafísica
i religiosa de Plató de la que beurà Plotí en la seva obra, mentre que altres aspectes molt
importants en Plató, com per exemple el pensament polític, pràcticament no apareixen en l’obra
plotiniana.
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universal. Totes les ànimes, particulars i del món, estan unides en una, i si bé
s’hi poden admetre distincions, en cap cas s’han d’entendre com a particions.
En realitat, és el monisme radical plotinià (més radical encara que en Plató) el
que està a la base de tota la tradició occidental de pensament sobre la unitat del
món, o sigui que de fet podríem arribar a dir que tot el pensament sobre el tema
de les analogies i les correspondències no és en el fons més que notes a peu de
pàgina de l’obra de Plotí. En la seva filosofia l’U és el principi absolut, que al
mateix temps és idèntic al Bo; aquest U indiferenciat emana o flueix36
contínuament, per la seva extrema plenitud i perfecció, en una sèrie d’etapes o
hipòstasis: el Nous o esperit, l’ànima i l’univers material, en un procés de creixent
llunyania i multiplicitat respecte l’U fonamental37. Com que la matèria és l’estat
més inferior i imperfecte de la creació de l’U perquè és el queda més lluny d’ell,
és en ella que sorgeix el mal, però pel sol fet d’haver estat creada des de l’U ja té
un cert valor; per tant la concepció que té Plotí del món material no és mai
absolutament negativa, perquè fins i tot en la matèria hi reconeix quelcom de
l’esperit creador diví. El mal físic, doncs, s’identifica amb l’estat de màxima
divisió i multiplicitat que és característic de la matèria, mentre que el bé
s’identifica amb la unitat que la manté vinculada amb l’U.
Des del moment en què Plotí pensa el món com una sèrie d’“estrats” que
s’allunyen de la perfecció representada per l’U, està oferint a l’home també una
possibilitat de salvació a través del retorn; de fet, la filosofia de Plotí s’ha entès a
vegades com una mena de doctrina que ensenyaria als iniciats com tornar a la
divinitat. I és que, seguint aquest esquema en què tota la creació deriva de l’U,
Plotí considera també que aquest és un camí reversible, i que l’home pot aspirar
a recórrer els esglaons a la inversa per tal d’aproximar-se de nou a l’U original i
creador, cosa que representaria per ell la màxima perfecció. De fet aquesta
36
Les metàfores que utilitza Plotí per intentar explicar el procés creador de l’U són diverses; sovint
recorre a comparacions amb la llum irradiada o amb l’aigua que flueix d’una font, per intentar
explicar aquesta idea de creació o emanació en expansió sense fi.
37

Representa una important dificultat definir amb precisió aquests diversos “estats” de la creació
de l’U; el Nous es podria assimilar amb el món de les idees platònic, una mena de filtre entre l’U i
l’univers, i l’ànima és en certa manera el Verb i l’acte de l’intel·lecte-nous, igual que aquest ho és
de l’U. U, Nous i ànima son les tres hipòstasis o graus suprems de l’ésser, les substàncies
intel·ligibles del real, nivells que constitueixen la realitat. Amb aquesta classificació Plotí estableix
una clara jerarquització del ser, perquè malgrat que totes les hipòstasis emanen de l’U, en el
procés es produeix una certa pèrdua ontològica.
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mena de regressió és per ell quelcom gairebé inevitable, perquè per la seva
mateixa natura cada un dels nivells emanats de l’U tendeix inexorablement cap
al seu superior (la matèria cap a l’ànima, l’ànima cap a l’intel·ligible, i l’intel·ligible
cap a l’U), en el que s’ha qualificat de tendència a la transcendència38. D’aquesta
manera podríem dir que la metafísica plotiniana i neoplatònica és en realitat un
projecte circular, en què el final de totes les coses és en realitat el començament,
i que des de la multiplicitat torna vers la unitat.
Centrant-nos en la qüestió que aquí ens ocupa, Plotí desenvolupa aquest tema
amb diversos arguments i contestant totes les objeccions, per acabar elaborant
una descripció de la seva visió del món en què aprofundeix cada vegada més en
la idea de la unitat essencial. Ja a Ennèades II, 3, 7 s’havia preocupat, tot i
discutint la possibilitat (que ell mai nega) i la forma com els astres regeixen o
influeixen en els destins humans, d’aquesta unitat del món:
“Tout se passe dans l’univers comme dans un animal où l’on peut, grâce
a l’unité de son principe, connaître une partie d’après une autre partie.
Ainsi en considerant le regard d’un homme ou tel autre partie de son
corps, l’on peut connaître son caractère, les dangers qui le menacent et
les moyens qu’il a d’y échapper. Comme ce sont là des parties de cet
homme, nous sommes nous-mêmes des parties de l’univers; pour des
êtres différents, il y a des parties différentes. D’autre part tout est plein de
signes39. Être savant c’est connaître une chose d’après un autre. Tout le
monde possède ainsi la connaissance des événements habituels. Or tous
les événements sont coordonnés. [...] Toutes les choses soivent
dépendre les unes des autres; et, comme on l’a très bien dit, “tout
conspire”, non seulement dans un individu particulier, mais beaucoup plus
encore dans l’univers. [...]” [Ennèades, II, 3, 7; les cursives son meves]
Aquest fragment explica per si mateix, millor que qualsevol altre comentari, quina
visió del tema de les relacions entre totes les parts del món tenia Plotí: la relació
38

Tal i com explica meravellosament en aquest fragment fonamental: “Il faut donc encore remonter
vers le Bien, vers qui tendent toutes les âmes. Si on l’a vu, on sait ce que je veux dire et en quel
sens il est beau. Comme Bien il est désiré et le désir tend vers lui; mais seuls l’obtiennent ceux qui
montent vers la région supérieure, se tournent vers lui et se depouillent des vêtements qu’ils ont
revêtus dans leur descente, comme ceux qui montent vers les sanctuaires des temples doivent se
purifier, quitter leurs ancients vêtements, et y monter dévètus; jusqu’à ce que, ayant abandonné,
dans cette montée, tout ce qui était étranger à Dieu, on voie seul à seul dans son isolement, sa
simplicité et sa pureté, l’être dont tout dépend, vers qui tout regarde, par qui est l’être, la vie et la
pensée; car il est cause de la vie, de l’intelligence et de l’être.” [Ennèades, I, 6, 7]

39

El tema del món vist com, en realitat, un conjunt de signes per desxifrar que remeten a alguna
altra cosa transcendent el reprendrà fortament Swedenborg, i també autors romàntics com Novalis
i més tard Baudelaire i els simbolistes. En aquest fragment, doncs, trobem una de les fonts
d’inspiració més importants per a la teoria simbolista de les correspondències i la unitat del món.
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entre l’aspecte exterior i el caràcter d’un home, la comparació entre les parts de
l’home i les parts de l’univers, i el fet que a partir d’alguna d’aquestes parts
podem arribar a conèixer tota la resta son la clau d’aquestes analogies entre
micro i macrocosmos, entre món interior i exterior a les que contínuament fem
referència. La idea de què tot conspira entre sí, i que per tant tots els elements
depenen els uns dels altres és la que millor ens pot resumir la síntesi que Plotí
efectua de la tradició que recull de Plató i que transmet a la posteritat.
A Ennèades IV, 4, 32, text com dèiem fonamentalment dedicat al comentari del
Timeu, Plotí continua i desenvolupa aquesta idea, de forma encara més precisa i
significativa:
“Cet univers est un animal unique qui contient en lui tous les animaux; il a
une âme unique qui va dans toutes ses parties, dans la mesure oú les
êtres qui sont en lui sont ses parties; or tout être dans toute la région du
sensible est une partie de l’univers; il n’en est qu’une partie, en tant qu’il a
un corps; et, en tant qu’il a une âme, il en est une partie pour autant qu’il
participe à l’âme de l’univers [...]. Cet univers est donc un tout
sympathique à lui-même; les parties les plus éloignées y sont proches,
comme les ongles, les cornes et les doigts, dans un animal, sont proches
des parties qui n’y sont pas attenantes. [...] Cet univers n’est pas
seulement un animal unique; on voit aussi qu’il est plusiers êtres. En tant
qu’il est un, chaque être est conservé par l’ensemble; mais, en tant qu’il
est multiple, ses parties, en concours l’une avec l’autre, se nuisent
souvent par leurs différences [...].” [Ennèades, IV, 4, 32]
No cal dir que la visió de Plotí tal i com se’ns mostra en aquest text s’acosta
perillosament al panteisme, i així se li va retreure; però al mateix temps es tracta
d’oferir una possibilitat per a l’home de salvació i apropament a Déu a través del
món sensible, ja que d’alguna manera fins i tot la matèria inert participa de
l’esperit diví. Salvació en la que, per cert, Plotí concedirà a la bellesa i per tant a
l’art un paper essencial (a diferència de Plató) que també serà molt important en
la futura concepció de l’obra d’art com a via per la transcendència.
2.1.1.d. Hermetisme
No voldria acabar aquest repàs de la filosofia antiga sense una menció, ni que
sigui molt breu, a l’Hermetisme, font de tota la tradició ocultista i esotèrica que,
tot i el seu irracionalisme, es mostrarà tan important en el context que ens ocupa.
Cap al s. II a. C. es van començar a traduir al grec alguns tractats egipcis
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d’alquímia, màgia i astronomia, que es van presentar com a obra d’Hermes –
Tot, patró de les ciències ocultes (i divinitat que uneix les figures del déu egipci
Tot i del grec Hermes, conegut també amb l’epítet de Trismegist, el tres vegades
molt gran o també el déu que és triple en un, amb totes les vinculacions amb el
cristianisme que aquesta segona accepció comportarà). Aquests textos van tenir
un gran èxit, ja que apareixien en un moment en què la filosofia era incapaç
d’aportar certituds, i sens dubte van influir d’alguna manera en aquesta, per
exemple mitjançant els neoplatònics. D’aquí en van sorgir dues tendències,
d’una banda un hermetisme popular i de l’altra el que s’anomena l’Hermetisme
culte o filosòfic, que sense deixar les fonts ocultistes va elaborar una proposta de
refinada espiritualitat [RENAU, 1999, 12 i segs.]. Els textos hermètics filosòfics
tenen un origen molt divers, però cal tenir present el seu gran èxit al llarg de tota
l’Antiguitat, i la seva supervivència, desenvolupament, i projecció vers el futur.
A banda de la influència egípcia, altres autors han analitzat també les fonts
jueves i gregues en la tradició hermètica, totes elles perceptibles malgrat la unitat
general dels textos i l’homogeneïtat d’estil, que tot i les contradiccions que de
tant en tant sorgeixen és prou considerable. El que se’n desprèn clarament, en
tot cas, és la vivència de l’Hermetisme, més que com una via filosòfica, com una
experiència religiosa (tot i que no es fa evident la presència d’una comunitat de
creients, sembla una via més individual i per tant més propera a la mística). El
cos de la literatura hermètica és molt ampli i variat, sovint escrit sota una mena
de simbolisme fantàstic que serveix per ocultar els misteris dels que es parla als
no iniciats; d’entre la diversitat de textos que, al llarg de la cultura occidental,
podem agrupar sota aquest patró, emergeixen però algunes idees comunes. La
fonamental és potser que l’Hermetisme no traça en cap moment una divisió entre
el món animat i l’inanimat, sinó que les categories de les coses vives s’apliquen
a la totalitat de la natura, en una continuïtat absoluta entre elles i també amb el
món superior: “Porque de todas las cosas hechas sobre la tierra, hijo, tanto de
palabra como de obra, las fuentes están arriba, y vierten sobre nosotros las
sustancias con medida y justo peso. Por tanto nada existe que no haya bajado
de allá arriba y que no ascienda de nuevo para volver a descender.” [Extractes d’
Estobeu,

XXVI,

11;

a

TEXTOS

HERMÈTICS,

1999].

S’estableixen

així

correspondències entre tots els elements, entre l’humà i el no-humà, ja que el
cos és, en general, la forma còsmica paradigmàtica; de fet la concepció
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hermètica és més aviat la del cosmos com un macro-anthropos, més que no de
l’home com un microcosmos [ABRAMS, 1992, 157]. Conceptes com la polaritat
sexual i el cercle unitat-fragmentació-reunificació són també fonamentals; així
podem entendre, doncs, que l’Hermetisme sigui la teoria sobre la que
s’assentarà, per exemple, la recerca alquímica: la Pedra Filosofal no és més que
el principi transformador i unificador dels elements metàl·lics que els ha de
permetre tornar al seu origen comú, l’or. L’alquímia apareix doncs al mateix
temps com un treball artesà i una creença religiosa profunda: ja que matèria i
esperit es troben, com hem anat assenyalant, relacionats per un sistema de
correspondències, i que l’alquímia es basa en la transmutació de les coses vers
la seva perfecció, el llenguatge de l’alquímia material era exportable al de
l’alquímia espiritual.
No cal dir que tant les idees hermètiques com la cristianització de la càbala i en
general, tota la tradició esotèrica van ser, com ja hem anat indicant, fonamentals
en el desenvolupament del pensament occidental, tot i que a vegades costi
d’assumir des de la perspectiva eminentment racionalista en què ens hem
instal·lat; Marsilio Ficino, Giordano Bruno o Jakob Böhme, entre altres, son
personatges essencials en aquesta trajectòria, però també Paracels o els grans
noms de la mística alemanya del XVI [KOYRÉ, 1981; ABRAMS, 1992, 167]. La
lectura al·legòrica i espiritual de la Bíblia que es deriva, per exemple, del treball
de Böhme seria fonamental per Swedenborg, que en realitat desenvolupa la
teoria de les correspondències en relació a la seva exegesi bíblica. Aquesta
noció científica unitària serà també d’extrema importància en el romanticisme, ja
que en el fons es postula sempre com una alternativa al racionalisme d’arrel
cartesiana; per tant podem afirmar que trobarem reminiscències i influències de
l’hermetisme també en el romanticisme i moltes de les tendències religioses de
finals del XIX.

2.1.2. Les correspondències en el món cristià i medieval
El concepte del cosmos com un ésser vivent i universal que conté en ell tots els
altres éssers, que per tant existeixen en mútua correspondència, tindria una
difusió cada vegada més important i el trobarem en nombrosos autors al llarg de
tota l’Edat Mitjana. Així apareix la idea en el món islàmic, per exemple en un text
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de Ibn Tufayl (1110 ca. - 1198) del s. XII pertanyent a la tradició del
neoplatonisme islàmic, en el què, seguint puntualment el llenguatge plotinià, es
compara el cosmos amb un animal:
“Cuando llegó a este grado de conocimientos, dióse cuenta de que la
esfera celeste y lo que gira a su alrededor es a manera de un todo, cuyas
partes están unidas entre sí; de que los cuerpos, acerca de los cuales
había reflexionado antes, como la tierra, el agua, el aire, las plantas, los
animales, etc..., están contenidos y permanecen en ella; de que en su
totalidad la esfera misma es algo semejante a un individuo de la especie
animal: sus estrellas brillantes hacen las veces de los sentidos; las
diversas esferas unidas entre sí son como los miembros; y todo lo que,
dentro de ella, pertenece al mundo de la generación y de la corrupción,
desempeña el papel que en el interior de los animales realizan los
diferentes residuos y humores, en los cuales muchas veces se forman
otros seres, como sucede en el macrocosmos.” [IBN TUFAYL, 1995, 75] 40
Aquest mateix tema el trobarem també en un context cristià i contemporani; i així
veurem a una autora com Hildegard von Bingen (1098-1179) (que a més
d’escriptora fou compositora) escrivint a l’inici de la seva obra Causae et curae
[Causes i cures] el següent: “O uomo, guarda l’uomo. Perché l’uomo ha in sé i
cieli e la terra e tutte le creature. È uno, e tutte le cose sono nascoste dentro di
lui.” [citat a FLANAGAN, 1991, 102]. Hildegard va dedicar la principal de les seves
obres teològiques, el Liber divinorum operum [Llibre de les obres divines]
precisament al tema de les correspondències entre tots els elements de la
creació a partir de la relació entre l’home i l’univers com a microcosmos i
macrocosmos. En aquest text Hildegard explica detalladament les seves visions
sobre l’estructura de l’univers i les relacions recíproques dels planetes, els vents,
els elements de la natura, l’home i les parts del cos, traient-ne a voltes
conclusions morals. Així, per exemple, en un capítol concret parla de les
analogies existents entre les aigües terràqüies (mars i rius), les venes del cos, i
el comportament dels homes:

40

Aquest text es pot considerar una història d’iniciació en què es narra la vida d’un home que creix
aïllat de la civilització i que va descobrint per si mateix totes les veritats necessàries a l’home en el
seu camí ascendent vers la fusió amb el diví. L’autor, Ibn Tufayl, va ser al mateix temps un filòsof i
un sufí practicant; El filósofo autodidacto, doncs, es pot considerar la culminació en el món de
l’occident musulmà de les preocupacions del pensament il·lustrat sobre el sufisme i la mística
islàmica. El text es va traduir de l’àrab el 1671, i sembla que va ser conegut i apreciat, entre altres
il·lustrats, per Spinoza, Leibniz i Lessing [v. intro. d’Ángel González a IBN TUFAYL, 1995,13-29]
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“Quest’aria, insieme all’aria acquosa, muove il mare, da cui furono
separati i fiumi, che irrigano la terra e la tengono insieme, come le vene
collegate l’una all’altra rafforzano col sangue tutto l’uomo. E l’anima, che
è aerea, e mediante la quale tutte le opere degli uomini sono portate a
compimento, come mediante l’aria tutti i frutti della terra, offre all’uomo le
sue operazioni per grazia dello Spirito Santo, affinché mediante i pensieri,
che lo inondano come un mare, possa discernere le cose utili e quelle
inutili.” [citat a FLANAGAN, 1991, 152-153]
Aquestes idees van arribar al món cristià, com hem comentat anteriorment, a
través del neoplatonisme i de la síntesi que n’efectuen figures com St. Agustí o el
Pseudo-Dionís; també cal tenir present la recepció cristiana de la teoria
pitagòrica de la música de les esferes, en aquest cas sobretot a través del món
llatí i especialment de Ciceró. De fet, a les Escriptures apareixen ja elements que
relaciones instruments musicals i elements còsmics41; i el mateix Agustí també
va veure l’harmonia del món com a determinada pels nombres, i per tant la
música i la poesia li semblaven bones expressions artístiques d’aquest món
governat per les lleis matemàtiques [SPITZER, 1963, 30]. De fet la música serà
importantíssima al llarg de tota l’Edat Mitjana (no en va forma part del
quadrivium) i sovint servirà com a símbol integrador de la totalitat del món, com
ho demostraran el desenvolupament del ritme i la polifonia en un context litúrgic.
Alguns aspectes fonamentals del cristianisme, doncs, i en especial de les
corrents místiques, estan profundament influïts pel concepte plotinià d’unitat tal i
com l’hem descrit: la visió de Déu com a perfecció absoluta justament degut a la
seva unitat i integritat, de forma que el mal i el pecat s’associen amb la
multiplicitat i la dispersió42. La caiguda de l’home, el pecat original, és en realitat
(com veurem més àmpliament en parlar del romanticisme) una caiguda des de la
unitat edènica vers la dispersió del món. També podríem situar en aquest
context la transformació del concepte neoplatònic d’emanació en la idea de
l’amor universal, l’energia que, procedent de Déu, manté unit tot l’univers i
41

Per exemple a Job, 38, 6-7: “[...] ¿quién asentó su piedra angular, mientras a coro cantaban las
estrellas del alba y exultaban todos los hijos de Dios?”.
42

En efecte, la relació entre el mal i la divisió, i el bé o la santedat i la unitat que vèiem en Plotí, la
trobarem sovint també a la base de molts dels rituals de purificació compartits per cultures
diverses, i molt especialment, en les Lleis de puresa que s’estableixen al Levític. Moltes cultures
consideren de fet que ser sant vol dir estar sencer, ser una unitat íntegra. Per això la impuresa es
relacionarà amb la fragmentació, i la puresa amb la reconstrucció: com que l’home pretén acostarse i assemblar-se al diví, un dels atributs del qual és precisament la santedat, caldrà que es refermi
en la seva unitat, i això es fa precisament a través de la purificació [DOUGLAS, 1973]
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retorna a la mateixa divinitat [ABRAMS, 1992, 152]. El concepte del cercle
neoplatònic, en tot cas, no es manté absolutament intacte, perquè cal reconciliarlo amb la filosofia cristiana de la història que implica un concepte temporal i finit.
Entre els autors que van participar en aquesta neoplatonització del cristianisme
hi podem comptar a Origen, Boeci, Lleó Hebreu, Agustí, Tomàs, Escot Erigena,
Dant, i molts altres fins arribar a Ficino, Böhme, i com veurem més endavant, de
forma molt clara els pensadors romàntics.
Els primers pensadors cristians van intentar harmonitzar el concepte platònic de
l’ànima del món que hem vist anteriorment amb la seva visió d’un Déu
monoteista, i alhora van intentar comparar aquest amb l’ànima individual de cada
home: així, Déu, o l’ànima del món, uniria totes les ments i de fet tots els
elements de la creació, tal i com l’ànima manté unides totes les parts del cos; el
conjunt del cos es veuria, d’alguna manera, com una analogia microcòsmica de
l’acció de Déu en el món. En el món cristià en general es produirà un moviment
que tendirà a relacionar el món visible i la seva harmonia interior amb la voluntat
d’un Déu invisible; de fet aquesta qüestió serà un dels elements fonamentals que
contribuirà a l’acceptació cristiana de les imatges figuratives, a través de la noció
de que a través del visible, s’arriba a l’invisible. Aquesta és una idea que trobem
ja expressada en dues epístoles de Sant Pau: “Lo invisible de Dios, en efecto, su
eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible, a través de las criaturas, desde
la creación del mundo” (Romans, I, 20); i “La fe es lo que nos hace comprender
que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible
proviene de lo invisible” (Hebreus, XI, 3). Es consolida així el que considerem
com un doble sistema de correspondències: un d’horitzontal, que relacionaria els
diversos elements del món creat entre si, i un altre de vertical, que relacionaria
aquests amb el món superior. És a partir d’aquí també que anirà prenent cos la
teoria del simbolisme que acabaria dominant de forma total el pensament i la
cultura cristians de l’Edat Mitjana. Aquesta teoria del simbolisme cristià implica
que qualsevol element de la creació, al ser fruit de Déu, no tan sols en canta la
seva grandesa, sinó que alhora es símbol d’alguna veritat invisible als ulls
humans; els símbols, les al·legories i més endavant els emblemes tenen aquí el
seu origen i la seva justificació, tal i com ho explica Vitta:
“La cultura de la alta Edad media se muestra enteramente construida
sobre una inextricable encrucijada de semejanzas, correspondencias,
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similitudes. Las cosas se conocían a través de sus imágenes; pero cada
una de esas imágenes representaba otras cosas; y con esta visión, que
pone abiertamente de manifiesto su territorio mítico, el mundo aparece
diseñado como un mecanismo en perfecto equilibrio, en el que cada una
de sus partes remite a todas las demás. Lo particular y lo general
coinciden: la existencia cotidiana, por cuanto se compone de gestos,
episodios, objetos a cúal más humilde e insignificante, reflejaría la
grandeza de un universo que refleja a su vez, de forma ambigua y
enigmática, la potencia divina.” [VITTA, 2003, 37]
No ens podem entretenir aquí, doncs, a comentar extensament la qüestió de la
unitat del món i les correspondències en el món cristià medieval en el que com
veiem ocupa un paper tan fonamental, ja que de fet és a partir d’aquí que es
transmetrà tot el saber sobre aquest tema vers al romanticisme, i d’aquí al s. XIX.
Només voldria insistir en el fet que en el misticisme cristià tota la teologia de la
unitat de la creació s’accentuarà notablement43, des de les formes més
ortodoxes a les més radicals, ja que la mística en el fons no és més que una via
per assolir la reunificació amb la divinitat; perquè, segons alguns autors (entre
ells el Mestre Eckhart44), d’alguna manera Déu també està en nosaltres.
L’aspecte simbòlic del cristianisme medieval també s’accentuarà en tota una
gamma d’interpretacions de tipus panteista i pseudo-ortodoxes que sorgiran amb
el temps, i en l’obra de visionaris com per exemple Robert Fludd (1574-1673),
l’obra del qual constitueix una última suma i conclusió del saber del Renaixement
en una tradició neoplatònica [HUFFMAN, 1988]. Fludd transmetrà la seva visió
unitària del cosmos i el seu interès per les arts endevinatòries, la música, i en
general el gnosticisme i el pitagorisme cap a visionaris posteriors com el mateix
Swedenborg, que faran d’aquests aspectes el punt de partida del seu treball.
També cal fer esment en aquesta línia de la figura de Jakob Böhme (1575-1624),
43

És precisament en aquesta vessant de la religió en què es produeix, com hem esmentat
anteriorment, el punt d’enllaç i comunicació més fort entre el món grec i el món cristià; tant en els
filòsofs que hem vist fins ara com en els místics trobarem una mateixa idea de l’ànima que cerca la
trobada amb la divinitat, s’anomeni aquesta U o Déu, a través de la idea que només els semblants
poden apropar-se.
44

“Dios fluye en todas las criaturas y, sin embargo, ninguna de ellas le afecta. No las necesita.
Dios confiere a la naturaleza la facultad de actuar, y su primera obra es el corazón. Por eso
piensan algunos maestros, que el alma se oculta en el corazón y fluye en cada uno de los
miembros y los vivifica. Esto no es así. El alma está totalmente en cada uno de los miembros.”
[ECKHART, 1996, 17]; “Como dicen los maestros, sólo lo semejante tiene motivo para la unión con lo
semejante.” [ECKHART, 2001, 41-42]. En un article, dedicat al comentari del poema d’Eckhart El gra
de mostassa, Vega esmenta el fet que probablement la recitació del poema anava acompanyada
originalment d’un ampli aparell litúrgic d’imatges, encens,..., “con miras a inducir en los fieles la
unidad de tiempo y eternidad que el texto revela.” [VEGA, 1998, 52]
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místic alemany de tradició luterana que al mateix temps incorpora a les seves
teories, com ja hem esmentat, elements provinents de l’hermetisme i de
l’esoterisme en general; és en figures com ells que el cristianisme es sincretitza
amb aquests altres elements posant les bases d’allò que a finals del XIX es
definirà com a teosofia45.
D’altra banda, i avançant-me al tema de les sinestèsies que tractaré més
endavant, cal assenyalar que pel que fa a la cultura occidental és també en el
cristianisme, i sobretot en la seva litúrgia, que es posen les bases per a les
correspondències entre els sentits en relació amb la recerca del sagrat. Així, si
abans hem fet esment d’Agustí com un dels que interpreta el concepte
d’harmonia del món des d’una òptica cristiana, hem d’assenyalar ara que la seva
visió d’aquest harmonia és completament ascètica i intel·lectual, basada com
dèiem en la metafísica del nombre. En canvi, altres autors com ara Ambròs
representen una possibilitat oposada: la comprensió de la litúrgia religiosa, amb
la participació de tots els sentits i formes artístiques (música, olors, pintures i
vitralls, la paraula, potser fins i tot el gest i la dansa,...) com si fos una gran obra
d’art total avant la lettre46. La pròpia concepció arquitectònica de l’església
cristiana concedia un paper singular a la música, ja que el cor es situava
justament al costat de l’altar, i com sabem la música va anar esdevenint cada
vegada més una part imprescindible dels diversos oficis litúrgics. Cada vegada
més, també, elements com l’ornamentació de les esglésies, les pintures d’altars i
retaules, l’encesa d’espelmes i l’encens es van anar fent imprescindibles per
marcar els diversos moments i cerimònies de l’any litúrgic. Cal no oblidar tampoc
l’aparició a partir del s. XII dels misteris religiosos, peces teatrals en les que
diverses disciplines participaven per evocar de la forma més plàstica i sensual
possible els misteris de la Passió o de l’Ascensió de Maria [JOHNS, 2006, 2].

45

En l’exposició i el catàleg The Spiritual in Art hi tenen un paper molt destacat, en l’àmbit dels
precedents, un bon nombre d’il·lustracions provinents de llibres de Böhme i Fludd en què es fa
referència a temes còsmics, a la qüestió de les sinestèsies, de la dualitat, o de la sacralització de la
geometria. En aquest sentit cal destacar que una il·lustració per el llibre de Fludd Utriusque cosmi
(1617) representa precisament un quadrat negre sobre un fons blanc, acompanyat del lema “Et sic
in infinitum” [TUCHMAN, 1986, 22-31]

46

“With Ambrose the convergence of the different pictures is only symbolic of the true beauty of
God; the Christian world harmony makes possible the shift from one picture to the other, since they
all converge in the transcendental.” [SPITZER, 1963, 23]
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És en aquest sentit que com dèiem la figura d’Ambròs, autor de nombrosos
himnes per ser cantats i fins i tot “actuats” durant les cerimònies religioses,47 ha
de ser aquí destacada, ja que potser és el primer que es planteja conscientment
la síntesi dels sentits com a mitjà d’apropament a la divinitat; i essent així un
precedent pel gran teatre barroc i fins i tot per l’obra de Wagner, està a l’origen
del tema del que s’ocupa aquest treball: en els seus himnes, “the Christian
Church has thus become a stage for the “Gesamtkunstwerk” of the hymn, in
which music, words, the echo of the stone, perhaps even gesture and dance,
collaborate. All the colourfulness and opulence of paganism is contained therein,
but force into the will of one God.” [SPITZER, 1963, 26-27]. Serà també més
endavant, en referència a la qüestió de les sinestèsies, que ens ocuparem de les
taules medievals d’autors com St. Tomàs, Ramon Llull i Ficino, entre molts altres,
en què es relacionen planetes, sentits, colors, elements, parts del cos,
animals,..., en una xarxa de correspondències global molt significativa.

2.1.3. Romanticisme
No hi ha dubte que si hi ha un element que dóna sentit i coherència al
pensament, l’estètica i la producció artística romàntiques, en la seva extrema
diversitat, és el concepte d’Unitat; el que per sobre de qualsevol altra cosa
caracteritzarà el romanticisme serà, en totes les seves manifestacions, la seva
recerca universal de la unitat i la reintegració en l’ordre vivent de la creació
[SCHAEFFER, 1992, 88]. És des d’aquesta perspectiva que el romanticisme
esdevindrà una forma nova d’organitzar l’experiència que, reinterpretant i
desenvolupant el llegat pagà i cristià que rep (i al mateix temps la tradició mítica i
conceptual), permetrà desenvolupar noves formes de veure el món exterior i
d’establir relacions entre l’individu i el jo, la natura, la història i els altres homes
[ABRAMS, 1992]; una forma de veure el món que es projecta vers el futur de tal
manera que està a la base, fins el moment actual, de tots els subsegüents

47

Alguns d’aquests himnes, al seu torn, ens remeten també a la idea de la unitat de la creació i a
la seva relació amb la música. És el cas de Aeterne rerum conditor [Creador etern del món], un
himne per ser cantat a primera hora del matí en què el cant del gall fa referència al mateix temps a
la creació divina del món i del temps, i a l’episodi evangèlic del penediment de Pere; és
precisament aquest cant el que, en l’himne, posa en joc les forces divines i transmet a l’home la
crida de Déu [AMBROS, 1992, 143-151]
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moviments artístics i filosòfics, i per tant òbviament, i d’una forma molt especial,
també de l’abstracció.
En el cas del romanticisme, però, el tema de la unitat ens apareix des d’una
perspectiva diametralment diferent de la que hem vist fins ara; perquè si en tots
els moments anteriors la referència a la unitat de l’univers es fa des del
raonament, la fe, i per tant la seguretat en la seva existència, la reflexió
romàntica sobre la unitat parteix del concepte de pèrdua. El romanticisme va a la
recerca de la unitat des de la consciència de la fragmentació o l’escissió, o, en
llenguatge bíblic i perfectament apropiat, de la caiguda. Tot i que basant-se en
textos previs de Lessing, Herder i Kant, probablement fou Schiller en els seus
escrits i reflexions sobre història universal qui va donar la forma definitiva a un
esquema de comprensió de la història dels pobles i de la de cada home en
particular basada precisament en aquest mite de la caiguda. Segons la seva
exposició, que en els seus trets fonamentals va ser compartida per tots els
romàntics i constitueix el fonament de la seva producció, en l’origen l’home
hauria viscut al Paradís48 en la innocència, com una criatura de l’instint en els
actes de la qual inclinació i acció esdevenien una sola cosa; aquest estat
d’ingenuïtat i d’harmonia perfecta de l’home amb el món li hauria donat una
condició de pau i llibertat que només havia existit en aquestes condicions. El
pecat o la caiguda des d’aquest estadi instintiu, el menjar la fruita prohibida de
l’arbre del coneixement, haurien representat el començament de la civilització i
del pensament filosòfic i especulatiu (l’abús de la raó i l’allunyament de la natura,
en definitiva49), i per tant la primera experiència racional autònoma de l’home i el
començament de la seva vida moral; l’home havia estat doncs expulsat del
paradís i vivia ara en la fragmentació i la escissió. Dit d’altra manera, la caiguda

48

Un paradís que alguns romàntics identificaran efectivament amb l’Edèn bíblic, mentre que
d’altres remetran en canvi a l’Edat d’Or de la Grècia clàssica, com el mateix Schiller al poema Die
Götter Griechenlands [Els déus grecs], de 1788.
49

O encara, com diu Novalis als Himnes a la nit des d’un punt de vista poètic i més espiritual, “El
mundo antiguo iba hacia su fin. Se agostaba el ameno vergel de la joven estirpe y los hombres,
saliendo de la infancia, ansiaban un espacio despejado y más libre. Los dioses desaparecieron con
su séquito – Quedó la naturaleza inerte y solitaria. El número árido y la estricta medida la ataron
con férreas cadenas. [...] La luz dejó de ser morada de los dioses y signo celeste – los dioses se
cubrieron con el velo de la noche”. [NOVALIS, 1995, 52-53]. Malgrat totes les referències a la pèrdua
de la unitat, no per tots els autors la caiguda es situa sempre en el mateix moment i per les
mateixes causes (a vegades no se’n dóna cap motiu concret); de forma general, però, la
consciència romàntica de la pèrdua és una resposta al racionalisme positivista de la Il·lustració,
que havia plantejat per primera vegada en la història la possibilitat de conèixer el món només a
partir del raonament.
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representa la pèrdua de la Unitat fonamental entre l’home i la resta del món i la
immersió en el múltiple i en la dialèctica de la dualitat (natura / raó, intel·lecte /
sensibilitat, objecte / subjecte, esperit / matèria, ordre / caos,...).
Aquesta caiguda, però, no havia de ser necessàriament contemplada com un
esdeveniment completament negatiu, almenys pels més optimistes d’entre els
romàntics, entre els quals el mateix Schiller; mentre que per d’altres, com
Hölderlin, la progressiva consciència de la impossibilitat de la reunificació es faria
omnipresent i cruelment dolorosa. El punt de vista positiu considerava que ara
l’home podia reiniciar el seu viatge vers el paradís, i aquest procés de retorn vers
una nova unitat recuperada (i guanyada a pols per ell, i per tant molt diferent de
la unitat concedida que havia perdut), és en realitat el de la conquesta de
l’autonomia de l’home, del conèixer-se a si mateix. Per altres, en canvi, la divisió
entre l’home, per una banda, i la natura i els altres homes per l’altra, és la font de
l’angoixa existencial que marca l’època moderna, caracteritzada precisament per
aquest reconeixement de que en el nucli del malestar de l’home modern s’hi
troba la fragmentació o la dissociació, l’alienació respecte el món.
Aquest plantejament ens porta a la ment immediatament la teoria neoplatònica i
plotiniana del retorn a l’U, com ja hem indicat; i és tan important aquesta
vinculació del neoplatonisme amb el pensament romàntic, que aquest viatge de
retorn ha estat per alguns qualificat de peregrinatge circular o de cercle plotinià
[ABRAMS, 1992], en tant que proposa una mena de cercle unitat / multiplicitat /
reunificació que concorda perfectament amb les teories de Plotí. Vist des de la
perspectiva de Schiller, però, aquest cercle té molt també d’ascens i d’un pas
endavant, perquè per l’home es tracta sens dubte d’un progrés des del pecat
primordial fins a la reintegració harmònica. La fragmentació i l’especialització en
la que viu sotmès l’home en la seva vida social és com una ferida oberta que
només es podrà curar a través de la cultura, i de forma molt especial de l’art,
com veurem més endavant.
Els conceptes de totalitat i unitat representen doncs les pedres sobre les que
s’aixeca tot l’edifici romàntic. Ja hem indicat anteriorment, al fer esment de
l’hermetisme, que no és possible menysprear el paper d’aquesta tradició
esotèrica en la història intel·lectual occidental, de la qual en va ser durant molt
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temps una part molt respectable; de fet no seria fins a la Il·lustració, amb el seu
racionalisme exacerbat, que va quedar arraconat com a forma de comprensió del
món. Però el romanticisme, amb els seus postulats anti-analítics, recuperaria la
forma de pensament totalitzadora que es característica de l’hermetisme per
desenvolupar la seva pròpia Naturphilosophie. Aquesta perspectiva imaginava
un univers íntegre i complet, sense divisions, en que “todo está relacionado por
un sistema de correspondencias y lo vivo es continuo con lo inanimado, la
naturaleza con el hombre y la materia con el espíritu; un universo que es
activado además de cabo a rabo por un dinamismo de fuerzas opuestas que no
sólo sostiene su existencia presente, sinó que lo mantiene también en
movimiento en su camino de vuelta a la unidad de su origen” [ABRAMS, 1992,
167]. És evident que la visió del món dels romàntics era completament
antimaterialista i en gran mesura antinewtoniana, en tant que la natura es
contemplava com una unitat que no era possible disseccionar per ser coneguda,
ja que a través de l’anàlisi hom podia obtenir només petits fragments de matèria
inert sense cap relació entre ells ni cap sentit, i que per tant no expliquen res. La
Naturphilosophie romàntica, en canvi, es planteja com una visió unitària del món
segons la qual en la matèria batega l’esperit, per dir-ho metafòricament; la natura
seria així una mena de gran jeroglífic, una escriptura xifrada que només el savi,
l’iniciat, podran desxifrar, sempre a partir d’aquesta visió globalitzadora i no des
de l’anàlisi fragmentari. Per aquest mateix motiu la mentalitat romàntica
desconfia, com hem dit, de la ciència positivista i cartesiana, i en canvi concedeix
molta atenció a l’exploració de l’inconscient i dels poders mentals subliminals,
com a forma d’accedir a coneixements que estan més enllà de les simples
mesures físiques.
Una de les formes com es va manifestar aquesta ànsia d’unitat que és la
Naturphilosophie, o visió totalitzadora de la natura, és la que trobem
magníficament exemplificada en l’obra del poeta Novalis50. Novalis fa d’aquesta
unitat sacra del món l’eix de la seva obra, que és potser la que millor sintetitza,
d’entre tots els autors romàntics, tots aquests aspectes: del concepte bíblic del
50

Val a dir que Novalis es convertiria en les darreres dues dècades del s. XIX en una referència
comuna i gairebé obligada per tot el Simbolisme. Maeterlinck va traduïr Els Deixebles de Saïs el
1896, i Henri Albert (que també havia traduït Així parlà Zaratustra) va publicar a la mateixa època
al Mercure de France la versió francesa d’Henri d’Ofterdinguen. Recordem que Kandinsky era un
gran admirador i lector de Maeterlinck, i que a banda de en el món francès, Novalis era també molt
llegit i conegut en aquest període a Alemanya i Rússia.
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Paradís i la noció de Grècia com una Edat d’Or, passant pel neoplatonisme, els
cultes i misteris hermètics i esotèrics, la mística de Böhme i les doctrines
filosòfiques contemporànies, a una visió de la natura com a jeroglífic o escriptura
xifrada per als no iniciats. La seva novel·la Els deixebles de Saïs n’és un bon
exemple; en el text es narra un viatge iniciàtic d’uns novicis que s’estan educant
en els misteris de la deessa sagrada Isis, que en el fons no és més que un viatge
al si de la relació unificadora entre cada home i el món, tal i com hem anat
veient, unitat perduda i que es busca recuperar. En els Himnes a la nit i els
Càntics espirituals aquesta visió unitària, poetitzada, es fa molt més patent; en el
cas dels Himnes, l’experiència de llum i de nit, és a dir de vida i de mort, conclou
amb un missatge de fe: “Ved, el amor ha sido liberado, / ya no hay separación. /
La vida es un océano infinito, / Eternas son sus olas./ Una sola es la noche del
deleite / Y uno solo y eterno es el poema – Y nuestro sol, el único, es la alta faz
de Dios” [NOVALIS, 1995, 65].
L’afirmació del misteri de la vida i de la continuïtat entre totes les parts de
l’existència és doncs part fonamental de l’estètica romàntica. Schelling (com
Coleridge a Anglaterra, per exemple) és un altre dels autors que van fer d’aquest
tema un dels nuclis del seu pensament; així, dirà que la natura és un poema
escrit en una llengua secreta que, si el poguéssim desxifrar, se’ns revelaria com
una odissea de l’esperit, així com també es referirà a la música com a
encarnació de l’espiritual, unint l’individual amb el cosmos. Ell va ser un dels
autors que més clarament va assimilar en el seu propi sistema metafísic
influències de pensadors pertanyents a l’àmbit esotèric, com Böhme, i per tant és
normal que aquests referències siguin importants [ABRAMS, 1992, 219]. I
Hölderlin també fa d’aquesta qüestió de l’harmonia entre l’essència divina i la
seva manifestació en l’existència física del món el tema base sobre el que
reflexiona al seu Hiperió:
“D’ençà d’aquell dia, les nostres ànimes van viure en una fusió més lliure i
més bella com més anava, i tot en nosaltres i al voltant nostre va acordarse en una pau daurada. Tot s’havia tornat tan subtil, tan fervent i amorós i
lleuger, que semblava com si el món de sempre hagués desaparegut i en
comencés un de nou amb nosaltres. I nosaltres i tot el que ens envoltava
ens gronxàvem en una unió espiritual, com una harmonia de milers
d’acords indissociables, a través de l’èter infinit.” [HÖLDERLIN, 1993, 80]
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La visió unitària del Romanticisme planteja però també alguns problemes, i
potser un dels més destacables és el del cercle hermenèutic; perquè, si com
proposa Ast, “la verité ne réside que dans l’idée du tout, dans l’enchaînement
correct et harmonieux de toutes les instances particulières en un ensemble
vivant” [citat a TODOROV, 1977, 216], i per tant conèixer l’un implica necessària i
immediatament conèixer l’altre, com és possible de conèixer l’un en si? És a dir,
si les parts no són possibles sense el Tot ni viceversa, com és possible conèixer
cadascú per separat? La qüestió es resoldrà en general per la via de l’acceptació
de que cada part representa d’alguna manera el tot, ja que en realitat aquest no
és fet més que de molts objectes singulars; i en el cas específic de l’art, com
veurem tot seguit, per la consideració de que en realitat cada obra d’art és, en si
mateixa, un tot.
En efecte, el romanticisme no es queda en aquesta constatació de la
fragmentació del món i la formulació de l’anhel de la reintegració, sinó que
desenvolupa tota una proposta de superació d’aquest estat i per tant, ofereix,
d’alguna manera una cura: l’art [TAYLOR, 1992]. L’art, i la facultat imaginativa que
el produeix, resultaran ser per Schiller i per tot el romanticisme els agents que
han de reconciliar i reunificar (sintetitzar) un món en desintegració i un home
escindit. Així tots els pensadors i artistes romàntics (Schelling, Novalis, Blake,
Shelley, entre molts altres) compartiran aquesta creença en l’art com l’element
curatiu de la societat i de l’home, creença que esdevindrà fonamental per a
posteriors generacions d’artistes, entre ells els abstractes, en tant que confiaran
en les possibilitats de l’art per intervenir en la vida.
El perquè l’art té aquest poder curatiu es basa fonamental en els raonaments de
Kant. Com sabem, Kant es va preocupar per definir què és el judici estètic i el
valor que aquest pugui tenir; l’anàlisi de la facultat de jutjar, que Kant considera
fonamental fins al punt que és el tret distintiu que distingeix homes d’animals,
només pot fer-se en la mateixa activitat d’emetre judicis. Kant distingeix tres
modes de judici, el teòric, el pràctic i l’estètic/teleològic, a cadascun dels quals
dedica una de les seves Crítiques; la Crítica del judici és la que està dirigida
precisament a delimitar la legitimitat i el camp d’actuació de cadascun d’aquests
judicis, i en conseqüència, el seu valor. El que a nosaltres ens interessa aquí és
la valoració final del judici estètic; com ja hem dit, tots els filòsofs de l’Idealisme
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alemany i Kant entre ells, van basar la seva filosofia sobre la consciència de la
fragmentació del món; l’Idealisme, de fet, no busca res més ni res menys que
una forma de superació d’aquest trencament raó / natura que ells perceben com
el fonament de tots els mals que amenacen l’home modern. La possibilitat de
superar-lo es troba, segons Kant, precisament en el judici estètic, en el qual és
possible l’harmonia dels contraris que permeti l’anul·lació de l’escissió. Aquests
contraris que es troben en el judici estètic son, per una banda, “l’enteniment,
encarregat de reduir a la unitat la multiplicitat de les dades sensibles”, i de l’altra
“la imaginació, que té cura de representar aquesta multiplicitat” [MARÍ, 1984, 99].
L’enteniment l’hem d’entendre aquí com una facultat de la raó que ordena
l’experiència, mentre que la imaginació és la facultat de conèixer que, partint de
les dades d’aquesta, és capaç d’anar molt més enllà i crear les seves pròpies
produccions. Ambdós representen, doncs, els dos pols unitat/multiplicitat que
formen part de la dicotomia bàsica que conforma el món, i per tant la seva
harmonia és l’harmonia de l’univers.
D’aquesta harmonia en naixerà la bellesa, que Kant va definir com “finalitat
sense propòsit”, i que nosaltres hem de considerar “irreductible tant a un
concepte confús com a una sensació corporal: és ensems immediata i
espontània com un sentiment, i universal i necessària com un concepte” [ibid.,
98]. En la bellesa, doncs, s’efectua la reconciliació dels contraris, i per això
podem dir que actua com a mirall, model o metàfora de la tant desitjada
reconciliació que ha de salvar el món. I per tant també hem de considerar el
judici estètic, què és precisament el que s’ocupa de la bellesa, com un judici que
ens pot portar a alguna mena de coneixement que no és estrictament
intel·lectual ni pràctic; així no tan sols es supera definitivament i des de la
filosofia l’antiga classificació de Plató segons la qual l’art no tenia cap utilitat, sinó
que se li concedeix precisament la missió més alta, que és la d’actuar com a via
de salvació del món. L’art apareix en Kant, doncs, des de la perspectiva
d’aquesta Crítica com allò que permetrà superar el buit que s’havia dibuixat en
les dues primeres Crítiques entre els móns de la necessitat i la llibertat, i per tant
d’alguna manera se li dóna la possibilitat d’un poder curatiu dels mals de l’home
que com veurem molts artistes intentaran desenvolupar.
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Aquest argument de l’art com a reunificació dels contraris o de la multiplicitat51 és
la base de les múltiples explicacions romàntiques sobre el poder curatiu de l’art.
El concepte general que rau sota aquesta teorització és la visió de l’obra d’art
com un univers enter, clos en ella mateixa, igual com la natura, ja que la creació
de les obres (com dirà exactament Kandinsky) no és fonamentalment diferent de
la creació del món. La semblança obra d’art – natura ja no es situa en l’aparició
de formes similars, sinó en què ambdues posseeixen una estructura interna
idèntica. Així, l’obra no seria la imatge, sinó el diagrama del món [TODOROV,
1977, 186 i segs.]; d’alguna manera, això ens retorna a la concepció
neoplatònica de relació entre el microcosmos i el macrocosmos, en aquest cas,
entre l’obra i el món. Des d’aquesta perspectiva, doncs, veiem com s’efectua el
lligam entre teoria de les correspondències i unitat del món, i aquestes i l’obra
d’art, que tan important i fructífera haurà de ser pel Simbolisme. També cal tenir
present el paper fonamental que en la teoria romàntica es comença a atribuir a la
imaginació com a activitat creadora que és efectivament capaç d’efectuar
aquesta fusió entre l’humà i el diví que és característica de l’obra d’art.
De tot això se’n desprèn doncs el concepte fonamental pel Simbolisme de l’obra
d’art com un tot que existeix per ella mateixa, sense necessitat de remetre’s a un
ulterior objectiu com no sigui el seu propi ser com a obra i la seva pròpia bellesa.
L’obra és completa en si, i absolutament autònoma; i és de fet aquesta
autonomia la que permet, finalment, la relació entre totes les arts, sobre el
fonament de que cada una és completa en si mateixa52. La integritat de cada art
permetrà doncs que existeixi una mena d’equivalència o identitat secreta entre
les millors obres pertanyents a cada modalitat artística, centrada en la seva
pròpia bellesa i perfecció que tenen quelcom en comú més enllà de la seva
forma; i avanço ja aquí que aquesta idea serà pels pintors abstractes el
fonament de la seva recerca de l’obra total, basada en la identitat de totes les
arts un cop reduïdes a la seva essència (que per ells només es pot trobar a partir
51

Schelling parlarà de l’obra d’art com a Indifferenzpunkt, punt d’identitat o d’indiferència, on
precisament perquè tot es fon i és equivalent, tot es dissol en la indiferència absoluta. També serà
Schelling qui veurà el sentit ritual de l’obra d’art que és capaç de recomposar el món, reconciliar
l’home amb la natura i revitalitzar la vida social col·lectiva [FALERO, 2004, 713]
52
Així, per exemple, el títol del primer tractat d’estètica del pensador romàntic Moritz no és altre
que Essai de reunion de tous les beaux-arts et sciences sous la notion d’accomplissement en soi.
Totes les arts es poden reunir o reunificar, doncs, en virtut de que cada una d’elles és completa en
ella mateixa, és a dir, que només es pot anar cap a la unitat a partir de la individualitat [TODOROV,
1977, 190]
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d’un procés de despullament i purificació). Un altre element interessant, lligant
amb el que dèiem anteriorment respecte l’estètica kantiana, és que l’obra d’art,
en aquesta coherència interna que acabem d’esmentar, realitza la fusió dels
contraris, perquè reunifica el seu aspecte material i l’espiritual, l’objectiu i el
subjectiu, la forma i el contingut: l’obra realitza la síntesi dels oposats i com a tal
també és model del món, i per tant, guia pel procés de la reunificació.
Paradoxalment, doncs, l’obra d’art completament autònoma, i precisament pel fet
de ser-ho, pot tenir una “funció”, que serà precisament la de fer sensible tot
l’espiritual i espiritual tot el sensible. De tot això, com veiem, en resulta que les
característiques de l’obra d’art son molt properes a les del símbol, de manera
que el Simbolisme podrà recuperar-ho i assimilar-ho en una sola concepció
unitària.
Hi ha molts altres elements del romanticisme que retrobarem posteriorment en la
cultura i la filosofia dels següents dos-cents anys, i molt especialment en els
artistes abstractes que aquí ens ocupen: el desenvolupament d’una estètica de
la interioritat [WIEDMANN, 1979, 96], la música com a ideal artístic, les
aportacions a la sinestèsia literària [SCHRADER, 1975, 26], la concepció
schilleriana de l’artista com el profeta que porta el missatge de la curació a
través de l’art o la noció hegeliana de la superació de l’art en són alguns
exemples. No és aquí el lloc per recordar-los en detall, però en tot cas cal tenir
present que el romanticisme és la base sobre la que Simbolisme i abstracció, de
forma molt especial, alcen els seus assoliments.
2.1.3.a. Goethe i Farbenlehre
En el context del romanticisme, cal que fem ni que sigui una breu menció a l’obra
de Goethe i en especial al seu tractat Entwurf einer Farbenlehre [Esbós d’una
teoria dels colors], que va començar a redactar el 1808 i va publicar el 1810: una
enciclopèdia del color molt utilitzada pels romàntics i bàsica per a tots els artistes
i teòrics posteriors que es van ocupar del tema. Goethe pretenia amb aquesta
obra fonamentalment criticar les teories sobre la llum i el color de Newton [LE
RIDER, 2003], en especial les exposades a la Òptica (1703), i va basar les seves
deduccions en experiments i observacions molt quotidianes i a l’abast de tothom,
a més de en una abundant documentació i materials històrics; cal dir que tot i la
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gran influència que exerciria aquest text, a la fi de la seva vida Goethe estava
disposat a rectificar-ne molts elements i sobretot a superar la polèmica amb el
físic anglès.
No entrarem aquí a comentar en detall aquest text, llarg i complex; però si que
esmentarem que per Goethe els colors no neixen de la refracció de la llum
blanca, sinó de la mediació entre negre i blanc, de la polaritat i de la combinació
entre llum i ombra, i que la seva teoria parteix també de l’afinitat entre l’ull humà i
la llum del sol. És significatiu que la teoria de Goethe, de poc interès per als
físics perquè era molt poc “científica”, va fascinar en canvi els filòsofs i
pensadors romàntics (Schelling, Schopenhauer, Hegel), els autors que es van
dedicar a la fisiologia de la percepció (pels quals es va establir com un precedent
fonamental), i sobretot els pintors, com Turner, Blake, els natzarens, i
especialment P. O. Rünge; aquest darrer, sobretot, va plantejar una consideració
gairebé mística del color com a manifestació de la revelació divina en base a la
relació entre els tres colors primaris i la Trinitat [RAMOS, 2003]. Per tots aquests
autors, els plantejaments de Newton eren excessivament analítics i positivistes,
mentre que la teoria de Goethe estava molt més d’acord amb una filosofia
natural global com la que hem vist que van desenvolupar els romàntics. No cal
dir que precisament el romanticisme havia fet reviure el simbolisme del color
heretat de l’Edat Mitjana, amb diversos autors que havien relacionat colors i
qualitats morals, o bé colors i dies de la setmana, etc. El mateix Goethe havia
estat dissenyant ja des de finals de la dècada de 1790, juntament amb Schiller,
un sistema de correspondències que es basava en part en el sistema quatripartit
medieval que més endavant comentarem, és a dir: relacionava els quatre
elements amb els quatre humors, els quatre punts cardinals, les quatre
estacions, les quatre fases del dia, les quatre edats de l’home, les quatre fases
de la lluna, etc. [GAGE, 1997, 204 i segs.]. A banda de què aquest sistema
pogués tenir un aspecte més o menys lúdic, el que si és cert és que es basava
en la creença de que els colors tenen un efecte directe, sense mediacions, en la
ment i els sentiments. A la Teoria dels colors, Goethe insisteix en aquest efecte
sensible-moral del color:
“Ya que el color ocupa tan destacado lugar entre los fenómenos naturales
primarios llenando con una variedad prodigiosa el círculo sencillo que le
está asignado, no ha de causar sorpresa el hecho de que en sus
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manifestacions elementales más generales, sin relación alguna con la
naturaleza o configuración del cuerpo en cuya superficie lo percibimos,
produce sobre el sentido de la vista, al que pertenece y, por conducto de
él, sobre el alma humana individualmente un efecto específico y en
combinación un efecto ya armonioso o característico, muchas veces
también no armonioso, pero siempre definido y significativo, que se
vincula estrechamente con la esfera moral.” [GOETHE, 1999, 203]
Una mica més avall, Goethe insisteix en què els colors per si sols
(independentment de l’objecte amb què els trobem associats) determinen estats
d’ànim concrets, citant el cas d’un senyor la conversa del qual havia canviat
després que la dama amb qui parlava canviés els mobles del seu gabinet del
blau al carmesí [ibid., 204].
D’això se’n dedueix, doncs, que el color es pot fer servir per determinats fins
morals i estètics, i que és possible fins i tot que sigui susceptible d’interpretació
mística:
“Cuando se capte cabalmente la marcha divergente del amarillo y el azul
y, particularmente, la exaltación hasta el rojo, que significa que dos
opuestos se aproximan el uno al otro y terminan por fundirse en una
nueva entidad, seguramente se desarrollará un concepto místico peculiar
de que cabe atribuir a esas dos entidades separadas y opuestas un
significado espiritual, y al verlos producir abajo el verde y arriba el rojo no
podrá resistirse al impulso de evocar los engendros terrenales y
celestiales, respectivamente, de los elohim” [ibid., 225]
Goethe, doncs, és conscient del valor espiritual dels colors i del seu sentit
simbòlic en referència a aquests valors espirituals; ell mateix té cura però tot
seguit de remarcar el caràcter científic del seu text, i de deixar les especulacions
místiques, que sens dubte arribaran, per futurs intèrprets. Tot i això, també inclou
un llarg capítol en què associa els colors amb diverses qualitats: per exemple, el
groc posseeix una condició alegre i riallera, el blau és una energia negativa, i el
vermell causa una impressió de dignitat seriosa i gràcia serena [ibid., 204-209].
Més endavant, encara, ofereix diverses reflexions sobre les afinitats entre les
edats o el sexe de les persones i les seves preferències cromàtiques,... En
resum, Goethe ofereix una teoria en què, a banda dels seus aspectes més
estrictament científics, presenta una primera aproximació a un sistema de
correspondències entre els colors i diversos aspectes de la personalitat que serà
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després fonamental per a les aproximacions sinestètiques i per als autors aquí
tractats, i molt en especial per Kandinsky53.

2.1.4. Enmanuel Swedenborg
El científic i místic suec Enmanuel Swedenborg (1688-1772) va abastar en la
seva vida i en la seva obra amplis camps del coneixement, des de les
matemàtiques, l’astronomia o l’enginyeria, on es va iniciar, fins a la cristal·lografia
i la botànica, i finalment, la poesia, la filosofia i la teologia, a què es va dedicar
especialment després de la crisi espiritual, acompanyada de les seves primeres
visions, que va patir el 1743. Des d’un punt de vista filosòfic, i especialment pel
que fa a la seva recerca d’un llenguatge universal d’inspiració matemàtica, hem
de buscar les seves fonts en els filòsofs del s. XVII, com ara Descartes, Wilkins,
Leibniz, Malebranche o Wolff; des del punt de vista religiós, la seva obra
incorpora referències provinents de tots els àmbits de la literatura mística,
hermètica i esotèrica. Tal i com anirem veient el seu treball, que va tenir una
àmplia difusió al llarg del XIX arreu d’Europa, és un dels precedents fonamentals
del Simbolisme54, i alhora una fita imprescindible pel que fa a la qüestió que ens
interessa en aquest estudi. En realitat Swedenborg va ser poc llegit a la França
del XIX, i menys encara pels poetes i artistes simbolistes, molts dels quals amb
tota probabilitat no es van arribar a trobar mai amb cap original seu; però la seva
influència s’exerciria a través de les obres d’admiradors seus tan prestigiosos
com Balzac o Baudelaire, i de la difusió que en van fer totes les escoles i
tendències ocultistes i similars55. Com veurem, la clau de la seva àmplia difusió i
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Kandinsky va ser un dels artistes que més referència faria a la teoria de Goethe, ja que en molts
aspectes la seva partia de la del pensador alemany. Val a dir que Kandinsky va conèixer Goethe a
partir de les traduccions i ensenyaments de l’antropòsof Rudolf Steiner, el qual estava també
especialment interessat en totes les qüestions vinculades amb la percepció [BRUSATIN, 1987, 103]
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Tot i que a vegades, però, la seva influència ha estat exagerada. Balakian, per exemple, arriba a
dir: “Los simbolistas y su camarilla internacional aceptaron unánimemente como origen común la
filosofía de Swedenborg, el cual había conseguido ya infiltrarse en el terreno artístico a través de
iluministas literarios como Gérard de Nerval, Novalis, Blake y Emerson” [BALAKIAN, 1969, 22]. En
canvi, Jonsson matisa més, potser també en excés, la seva influència: “El interés del simbolismo
francés por Swedenborg recuerda mucho al que prosperó en la década de 1780 en las sociedades
secretas. Se lo incluye como una parte difusa en una aún más difusa totalidad de espiritismo,
magia, hipnotismo e investigación psicológica.” [JONSSON, 1995, 117]. D’entre els artistes posteriors
que sabem amb seguretat que estaven interessats per Swedenborg cal comptar-hi al compositor
Arnold Schönberg [KANDINSKY-SCHÖNBERG, 1993, 149]
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D’altra banda cal dir que les traduccions de la seva obra, escrites en gran part en llatí, a l’anglès,
el francès i l’alemany van ser tantes i tan nombroses que les deformacions del seu pensament es
farien aviat inevitables.
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popularitat no recau tant en l’originalitat de la seva doctrina com en la seva
capacitat de sintetitzar un gran nombre de conceptes místics inherents a una
llarga tradició ocultista i hermètica.
La doctrina de les correspondències suposa el concepte filosòfic central de l’obra
de Swedenborg, fins al punt que podem considerar-lo com qui per primera
vegada li dóna cos i un cert sistema [MORIER, 1989, 313]; és només a partir d’ell,
doncs, que podem parlar realment de teoria de les correspondències per referirnos al que fins ara eren més aviat una suma d’intuïcions filosòfiques, teològiques
i fins i tot poètiques. Com veurem, el que Swedenborg planteja essencialment és
una visió d’un món natural modelat com a hipòstasi del món espiritual, o sigui,
com una complexa sèrie de símbols físics que exemplifiquen de forma concreta
els nivells més profunds de la realitat espiritual; les correspondències sorgiran en
la seva recerca d’un llenguatge universal per tal d’explicar-se i explicar les
immenses complexitats d’aquest sistema.
No és possible oferir aquí una visió àmplia de la filosofia swedenborgiana
(expressada en nombrosos i voluminosos tractats, sovint de difícil consulta), i per
tant en donaré només unes indicacions molt breus. El seu sistema filosòficoteològic és tripartit; en primer lloc planteja l’existència d’un Tercer Cel, o Món
terrestre, en el qual vivim els homes: un món d’éssers materials, fets de carn,
fusta, minerals,..., que coneixem fàcilment a través dels sentits; aquest món
material, per cert, no és vist en el cas de Swedenborg de forma negativa, ben al
contrari: recordem que ell va començar la seva trajectòria com a científic. En
segon lloc, el Segon Cel o Món de la veritat, un món superior al terrestre,
intel·lectual, en què tot es pot quantificar, mesurar o comptar, però on tot és
relatiu, com ho és tota mesura. Això és perquè els éssers materials que hem vist
en el Tercer Cel es regeixen per lleis físiques (gravetat, inèrcia, composició
química,...), lleis constants que es poden estudiar científicament i que permeten
descobrir les pautes de comportament; totes aquestes lleis participen,
òbviament, del nombre. Finalment tenim el Primer Cel, el món celeste o íntim;
aquest és el regne dels fins o motius, un regne qualitatiu que governa el dels
nombres: el savi pot, per exemple, explicar científicament l’amor partint de
l’estudi de les hormones, etc., però no pot explicar el sentiment qualitatiu que li
correspon, i que sens dubte existeix; aquest món del Primer Cel roman
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directament sota la influència de Déu. Aquesta escala dels móns es pot remuntar
o descendir56, i per tant podem trobar “les Idées qui correspondent aux Êtres, et
les valeurs dont les nombres sont l’expression, nombres dont les objets sont à
leur tour la réalisation matérielle” [MORIER, 1989, 314]. Entre aquests tres móns
trobarem doncs tota una sèrie de correspondències, ja que com veiem estan
estretament lligats; una de les més remarcables, potser la que més, és la que
s’estableix amb l’home, que també està format de tres parts, cos, ànima i
intel·lecte, i reprodueix per tant l’estructura de l’univers del que forma part;
l’home és doncs així un microcosmos, i l’univers es pot veure, al seu torn, com
un gran Home (relació que com hem vist té una llarga tradició). D’altra banda, del
concepte de correspondència podrem passar també al de símbol, que també és
molt important en l’obra swedenborgiana: la flor de lis, per exemple, elegant i
blanca, és com un pensament noble i pur, i per tant es pot considerar símbol de
l’elevació moral i de la veritable reialesa. Resumint, podríem dir que
“la comprobación de la unidad como condición de posibilidad de todo lo
real es la base del sistema de Swedenborg. Pero esta exigencia
metafísica no viene dada por un análisis conceptual o puramente
intelectual; la unidad ontológica de todo lo real es antes que nada una
vivencia interior de Swedenborg. Esto es, la necesidad de postular la
unidad como categoría fundamental estriba en un intento de superar el
dualismo de raíz cartesiana que tanto en el plano intelectual y científico
como en el de interioridad más vívida, causaba un mundo de dualidades.”
[ANTÓN, 1991, 15]
És des d’aquesta manca de divisió entre els diversos estadis del ser, doncs, que
sorgeix la idea de les correspondències per expressar la unitat fonamental i el fet
que totes les parts de l’univers estan connectades i reunides en totes les altres
parts. Pel que sabem, és en un text redactat a principis de 1740, Philosophia
universalium characteristica et mathematica (escrit just després d’acabar el
primer volum del magne tractat Ogconomia regni animali in transactiones divisa),
que apareix per primera vegada en l’obra de Swedenborg el terme
correspondentia [JONSSON, 1971, 99-100]. Aquest és un tractat breu i inacabat
en el que, com el títol assenyala, l’autor intentava establir un sistema inequívoc
de símbols, sense recórrer a les paraules, que li servissin per designar una sèrie
de conceptes bàsics de l’organisme (una de les conclusions més fascinants del
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Aquest ascendir i descendir, però, no es pot equiparar absolutament amb la teoria plotiniana de
l’emanació i el retorn que hem vist anteriorment [JONSSON, 1995, 88]
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text, per cert, és que la filosofia universal que intenta establir és en la seva opinió
idèntica al llenguatge dels àngels). Aquesta exigència swedenborgiana de trobar
un nou llenguatge que superi les mancances de les llengües conegudes, tan
exacte com les matemàtiques que sempre l’havien fascinat [JONSSON, 1971, 95]
però aplicat a l’estudi de l’ànima, esdevindrà un dels seus objectius principals.
Aviat però se n’adonarà de la dificultat d’aquest projecte, i és per això que es
plantejarà la base del que serà la teoria de les correspondències en el text Clavis
hyeroglyphica57 (1741-42), una clau jeroglífica als Arcans naturals i espirituals
per mitjà de representacions i correspondències. El títol del tractat ja dóna
algunes pistes sobre les fonts i referències de l’autor: la idea de jeroglífic el
vincula amb la tradició màgica, mística i hermètica, així com el mot arcà, secret;
mentre que els termes natural i espiritual al·ludeixen a la juxtaposició que està en
el fonament de tota la teoria de l’autor. El tractat és bàsicament un text de
fonament matemàtic, amb molt poca literatura, que intenta posar en paral·lel
proposicions que vinculen els àmbits del natural, l’espiritual - intel·lectual i el diví.
Així va creant una sèrie de proposicions de la mateixa estructura formal en què
una sèrie de noms canvien en cadascun dels tres àmbits pels seus homòlegs, i
de cada conjunt de tres proposicions n’extreu una determinada conclusió
[JONSSON, 1971, 105; JONSSON, 1995, 92]; la conclusió del sisè dels conjunts,
per exemple, és especialment il·lustrativa pel que fa a veure la importància
d’aquesta doctrina de les analogies: “Así como el mundo es al ser humano, así
los efectos naturales son a las acciones razonables; tal como el ser humano es a
Dios, así las acciones humanas son a las obras divinas” [citat a JONSSON, 1995,
92]; aquesta precisament, és una de les proposicions fonamentals en el conjunt
de la seva filosofia.
Així, tots els conceptes d’aquest text ofereixen correspondències entre els
àmbits natural, diví i conceptual, amb l’objectiu de construir un mètode deductiu i
universal, com dèiem abans, d’exactitud matemàtica, que provi els vincles
existents entre tots els nivells de l’existència. Des del punt de vista de
Swedenborg és possible, no només estructurar els fenòmens naturals de manera
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viam repraesentationum et correspondentiarum; es va publicar per primera vegada pòstumament a
Londres el 1784, en una edició, sembla, poc acurada.
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que sorgeixin les analogies i correspondències existents entre la matèria
orgànica i la no-orgànica, sinó que també és possible fer penetrar el pensament
en els nivells més alts de l’existència, els de l’esperit. Com que entre tots els
nivells existeix una relació de subordinació o coordinació, la gota d’aigua més
petita té també alguna equivalència amb l’espiritual; tal i com diu ell mateix al
tractat Regnum Animale58:
“In our Doctrine of representations and Correspondences, we shall treat
of both these symbolical and tipical representations, and of the
astonishing things which occur, I will not say in the living body only, but
throughout nature, and which correspond so entirely to supreme and
spiritual things, that one would swear that the physical world was purely
symbolical of the spiritual world [...]. This symbolism pervades the living
body: and I have chosen simply to indicate it here, for the purpose of
pointing out the spiritual meaning of searching the reins.” [citat a
JONSSON, 1971, 107]
Val a dir que en aquest punt de les seves recerques, tot sembla indicar que
Swedenborg anava abandonant la idea d’una filosofia matemàtica universal,
optant més aviat per un sistema de símbols.
Abans hem fet referència al concepte del jeroglífic; durant un temps,
Swedenborg va basar part del seu treball en un text d’origen neoplatònic, De
secretiore parte divinae sapientae secundum Aegyptios, que ell creia ser
d’Aristòtil. Aquest text semblava tractar sobre la ciència egípcia, que segons
pensava Swedenborg, havia treballat amb una teoria de les correspondències
similar a la seva. Son molts els textos en què Swedenborg farà referència a
aquest coneixement egipci, que ell pensa que s’havia estès a Caldea, Assíria,
Aràbia i Grècia, però que s’havia perdut ja irremissiblement a Europa [JONSSON,
1971, 109]. Al llarg del seu treball son innombrables les referències a la mitologia
i l’emblemàtica del món antic oriental i grec, ja que la seva voluntat és que la
seva recerca s’afiliï amb aquesta tradició esotèrica; determinar les seves fonts
específiques, però, és molt difícil. Aquest interès pels jeroglífics com a llenguatge
universal es pot emmarcar en el marc d’un interès general que apareix a mitjans
del s. XVIII (i que mostren, entre altres, Vico, Herder o Rousseau) sobre la
llengua primitiva de la humanitat, el llenguatge prebabèlic, en podríem dir. Un
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altre element a tenir present és l’auge de l’emblemàtica viscut al llarg del Barroc
(Swedenborg posseïa una notable col·lecció de llibres d’emblemes), en què es
combinaven imatges i paraules per formar representacions concretes d’idees
abstractes o proposicions morals; aquests emblemes (que amb el temps van
perdre la part gràfica) i el simbolisme jeroglífic van afectar tots els àmbits de
coneixement, no només la poesia, i així es va arribar per part d’alguns a la
creença de que cel, terra, i tots els éssers que hi habiten no són més, en realitat,
que jeroglífics i emblemes de Déu i la seva glòria. D’alguna manera,
Swedenborg acabaria veient la seva pròpia teoria de les correspondències com
la teoria veritable en què totes les formes d’emblemes i de llenguatge simbòlic es
basaven; en definitiva, el que Swedenborg fa recuperant el concepte de jeroglífic
és recuperar també el que ell creia que n’era el sentit original, que partia de la
creença en la natura com a reflex de la vida transcendent.
Aviat l’atenció de Swedenborg es va concentrar en el problema de com Déu
havia comunicat als humans les seves veritats en la Bíblia, i en un moment en
què la tendència era, en general, d’interpretar la Bíblia literalment, ell va
proposar una interpretació segons la qual aquesta està plena de continguts
ocults que podien ser revelats a través de la seva teoria de les
correspondències. Així, ell va llegir la Bíblia hermenèuticament, com una sèrie de
símbols i al·legories entrellaçats, amb la voluntat de restaurar-ne el sentit
espiritual. Així és com el seu primer tractat pròpiament teològic, Arcana Caelestia
(en què desplega essencialment la seva teoria de les correspondències i dels
símbols), va prendre la forma bàsicament d’una exegesis del Pentateuc en què
anava mostrant les relacions entre els móns natural i espiritual59. Per fer-ho va
establir un sistema de correspondències, que va separar en dues parts principals
[JONSSON, 1971, 114 i segs; JONSSON, 1995, 95 i segs.]; a la primera només hi
ha una categoria, la correspondentia harmonica, o sigui, la conformitat entre, per
exemple, modificacions de la matèria, sensacions i representacions intel·lectuals.
A la segona part, dirigida més directament a la interpretació de fenòmens
idiomàtics, s’hi inclouen tres categories: la correspondentia allegorica, terme usat
exclusivament per les al·legories bíbliques, per exemple les paràboles dels
Evangelis; la correspondentia typica, o exegesi bíblica (comparació entre el Vell i
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1749 -1756.
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el Nou testament), i per últim, la correspondentia fabulosa, directament
associada amb la poesia. Aquestes tres categories són, com veiem, menys
matemàtiques i més clarament relacionades amb l’antiga hermenèutica i un cert
simbolisme poètic.
En un dels seus darrers tractats, De caelo et ejus mirabilius, et inferno (publicat a
Londres el 1758), Swedenborg fa una descripció i exposició sobre el cel, els
àngels i els seus comportaments, el món dels esperits, i l’infern, basades en
general en les seves pròpies visions. I dedica un dels capítols del text a fer
insistència de nou en la importància de les correspondències: “El mundo natural
se corresponde con el mundo espiritual no sólo en sus líneas generales, sinó
también en cada una de las cosas que lo componen. Todas las cosas que
existen en el mundo natural se derivan del mundo espiritual y están en
correspondencia. Es preciso saber que el mundo natural existe y subsiste
gracias al mundo espiritual, así como el efecto se deriva de la causa”
[SWEDENBORG, 1991, 31]. Swedenborg també afirma que en l’actualitat l’home ja
no sap què signifiquen les correspondències ja que s’ha allunyat del Cel, mentre
que en canvi els antics tenien clara que aquesta ciència (així l’anomena) era la
primordial, fins al punt que era la única estructura de pensament. Sense el
coneixement de les correspondències, diu Swedenborg, “no cabe tener ninguna
noción clara del mundo espiritual, de su influencia en el mundo natural y de lo
espiritual relacionado con lo natural; siquiera es posible alcanzar a tener una
noción clara del alma humana” [ibid., 30]. Val a dir que aquest tractat es va
traduir al francès el 1782 a Berlín, per Decker, amb el títol Les Merveilles du Ciel
et de l’Enfer et des terres astrales (2 vols), i és un dels pocs textos de
Swedenborg que es van poder llegir a França amb certa normalitat60; aquesta
exposició tan clara i alhora tan succinta de la teoria de les correspondències és
doncs, sens dubte, la que més arribarà a la cultura francesa del s. XIX i
permearà clarament el Simbolisme.
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Una altra traducció va aparèixer a París el 1850, amb el títol Du ciel et de ses merveilles, et de
l’enfer, d’après ce qui a été entendu et vu per Emmanuel Swedenborg. És probable que fos
aquesta traducció la que va llegir Baudelaire [BAUDELAIRE, 1990, 1142].
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2.1.4.a. Recepció de Swedenborg a França: Balzac i Fourier
L’obra de Swedenborg tindria un gran ressò al llarg del s. XIX, i la llista d’artistes
i pensadors en què va influir més o menys directament és llarguíssima: Blake61,
Dante Gabriel Rossetti, Victor Hugo, Emerson, Yeats, Strindberg, Nerval,...
William James, per exemple, va ser educat com un swedenborgià. També va
tenir grans crítics, entre els que destaca la figura de Kant que va dedicar el
tractat Träume eines Geistersehers erlaüert durch Träume der Metaphysik
[Somnis d’un visionari, explicats mitjançant els ensomnis de la metafísica] (1766)
a refutar les seves teories. A França van sorgir ja des dels anys vuitanta del s.
XVIII alguns grups i societats swedenborgianes, però sempre barrejats amb
elements ocultistes que en van impedir una difusió massa àmplia; i s’ha al·ludit
també a la figura del marquès de Thomé, il·luminista francès, com el veritable
introductor de Swedenborg a França [JONSSON, 1995]. El primer personatge que
se’n va ocupar d’una forma seriosa, però, i el que més faria per la seva difusió
sobretot entre els ambients artístics, va ser Honoré de Balzac, que incorporà
referències a la doctrina del pensador suec en diverses de les seves obres;
possiblement el llibre de Swedenborg que Balzac coneixia millor era l’Abregé des
ouvrages d’Em. Swedenborg, publicat a Estrasburg el 1788, i que contenia
alguns fragments destacats d’entre l’àmplia producció del visionari suec. El més
rellevant d’entre les obres d’influència swedenborgiana que va escriure és sens
dubte Séraphîta (1834-35), però també cal tenir molt present la novel·la Louis
Lambert (1832-33); totes dues novel·les pertanyen, dins el gran fresc de La
Comédie Humaine, al grup dels Études philosophiques.
Louis Lambert és la història d’un noi extremadament sensible i de grans facultats
intel·lectuals (una mena d’alter ego del jove Balzac), molt interessat per la
mística, per Swedenborg i en especial per la teoria d’aquest sobre els àngels
[BALZAC, 1990, 616 i segs.]. Incomprès i abandonat per tothom, Louis es replega
en el seu món per dedicar-se a les seves especulacions filosòfico-religioses i
s’acaba casant amb Mlle. Pauline de Villenoix, encarnació de l’essència
angèlica. A la fi de la narració Louis embogeix, tot i que continua mantenint
moments puntuals de lucidesa. Al llarg del llibre Balzac posa en boca de Louis
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L’obra del qual Marriage of Heaven and Hell es pot llegir, de fet, com una crítica a l’obra del llibre
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tota una sèrie de reflexions filosòfiques de caire clarament swedenborgià i molt
espiritualista. A Séraphîta Balzac narra com aquest ésser androgin i angèlic, que
tant aviat s’apareix als ulls de Wilfrid i Mina com Séraphita o Séraphitus, inicia els
dos joves en els misteris del que, per referència expressa que apareix en el text,
entenem com a doctrina swedenborgiana (el pare de Séraphîta, se’ns diu, seria
un cosí del mateix Swedenborg). A la fi de la història, i després d’una vida de
pregària i alhora sofriments, Séraphîta finalment puja al cel en una visió que ens
remet a l’èxtasi final de la Divina Comèdia dantesca. És durant aquesta ascensió
que els joves comprenen finalment, amb abundància d’efectes sinestètics,
l’abast i la grandesa de la doctrina que l’àngel els ha mostrat:
“Ils comprirent les invisibles liens par lesquels les mondes matériels se
rattachaient aux mondes spirituels. En se rappelant les sublimes efforts
des plus beaux génies humains, ils trouvèrent le principe des mélodies en
entendant les chants du ciels qui donnaient les sensations des couleurs,
des parfums, de la pensée, et qui rappelaient les innombrables détails de
toutes les creations, comme un chant de la terre ranime d’infirmes
souvenirs d’amour.” [BALZAC, 1990 b, 856]
Tal i com diu Gauthier, “Seraphita ne veut être rien de moins qu’une explication
totale de l’homme et du monde” [citat al text de presentació, BALZAC, 1990, 696],
i per tant el text es pot entendre com el punt culminat dels estudis filosòfics i de
l’explicació metafísica del mon segons Balzac: l’àngel, ésser de natura doble,
testifica en la seva darrera transformació i assumpció al cel la perfectibilitat de
l’ésser humà. Al mateix temps, es transmet el missatge de l’amor: la parella
formada per Wilfrid i Mina és la materialització real de la figura de l’androgin
místic, i prefigura la reconstitució de la unitat original de l’ésser que espera
l’home que esdevé àngel en el si de la substància divina. Balzac va admetre que
el swedenborgisme era la seva religió, i que li interessava en especial pel que fa
a la seva component mística, deixant el catolicisme per regir les qüestions
morals62; no està massa clar, però, què era el que Balzac havia llegit o assimilat
realment d’aquesta doctrina, fins al punt que no hi ha dubte que hi incorpora
nombroses aportacions personals. Un dels aspectes que segons sembla tenia
més clars era precisament la seva acceptació de la teoria de les
correspondències, que segons el mestre havia de servir per vincular els móns
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“Le Swedenborgisme, qui n’est qu’une répétition dans le sens chrétien d’anciennes idées, est ma
religion, avec l’augmentation que j’y fais de l’incompréhensibilité de Dieu” [BALZAC, 1990, 703]
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natural, espiritual i diví, i que va en paral·lel a la voluntat balzaquiana de
reconciliar la ciència moderna (el llenguatge del món temporal) i l’esperit; l’altre
aspecte que li interessava especialment era el somni de la unitat religiosa
universal que el swedenborgisme proposa.
A banda d’aquests textos, també trobarem reminiscències a un nivell més pràctic
de la teoria swedenborgiana de les correspondències en el gran interès de
Balzac per la fisiognomia (i en aquest sentit és curiós veure com també
Baudelaire citarà algunes vegades a Lavater, fundador d’aquesta disciplina);
d’altra banda l’auge d’aquesta “ciència”, que assegurava fermament que es
podien establir vinculacions científiques i sistemàtiques entre els trets del rostre i
el caràcter de l’individu, va ser molt important tot al llarg del XIX i va influir en
molts àmbits, tant per influència espiritualista com positivista.
Un altre pensador francès que es va veure especialment influït pel
swedenborgisme és el socialista utòpic Charles Fourier. Fourier va publicar el
1808 la seva Théorie des Quatre Mouvements et des destinées générales, un
text que en el seu moment va passar pràcticament desapercebut però que
després seria recuperat, destacant-ne sobretot la seva referència a les
analogies63. En aquest tractat ofereix una àmplia visió unitària del món, dels
astres a les passions humanes, en les que veu alguna mena d’acord misteriós, i
les posa també en relació amb notes musicals, colors i formes [ROUSSEAU, 2004,
29-30]. Així, per exemple, parla d’un Moviment Universal que guia tots els
destins presents, passats i futurs i que es divideix en quatre branques principals:
el Moviment social, el Moviment animal, el Moviment orgànic i el Moviment
material [FOURIER, 1971]. Les lleis d’aquests quatre moviments estan subjectes a
les matemàtiques, ja que la natura està composta de tres principis eterns, Déu,
la matèria i la justícia o les matemàtiques, que han d’estar en harmonia i acord
entre ells; tot el que existeix, doncs, ja que tot està comprès en aquests
moviments, s’acorda segons una harmonia matemàtica establerta. Així doncs, en
conclusió, podem dir que
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Baudelaire, per exemple, hi fa referència en el quart capítol de Les Paradis artificiels: “Fourier et
Swedenborg, l’un avec ses analogies, l’autre avec ses correspondances, se sont incarnés dans le
végetal et l’animal qui tombent sous votre regard, et au lien d’enseigner par le voix, ils vous
endoctrinent par la forme et le couleur.” [BAUDELAIRE, 1975, 430]
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“la concepción de Fourier de la armonía universal se relacionaba con su
en último término creencia neoplatònica de la unidad universal, que a su
vez llevaba a su creencia esencialmente romántica de lo que consideraba
como “analogías universales” (lo que más tarde denominaría Baudelaire
como “correspondencias”). Fourier trazó analogías entre colores, sonidos,
curvas, pasiones y derechos. Amplió por tanto la analogía entre colores y
sonidos que desempeñó una función tan importante en la teoría del arte
de los románticos y posteriormente de los simbolistas” [Donald Egbert,
citat a CALINESCU, 2003, 114]
Caldria també afegir que per Fourier aquestes teories místiques de les
correspondències tenien sentit en tant que l’ajudaven a concebre una
determinada teoria de la societat i del seu progrés i evolució, i que en des
d’aquest punt de vista avança també quelcom que serà molt important per
Kandinsky i Mondrian, que és el component humanista de les seves teories
estètiques.

2.2. Sinestèsies
Com hem indicat en començar l’anterior capítol, les sinestèsies les podem
entendre i definir com a correspondències horitzontals, o sigui, vincles creats
entre els aspectes materials i sensuals del món; així doncs, si abans dèiem que
les correspondències son verticals i irreversibles, ara afirmarem que “les
synesthésies [...] sont horizontales, faisant communiquer les sens entre eux;
elles sont revérsibles. Un son peut aussi bien provoquer une image colorée
qu’être provoqué par elle” [PICHOIS, 1975, 843]. Les correspondències tenen com
hem vist un sentit clarament espiritual, mentre que les sinestèsies resten en
principi confinades als contactes entre diversos nivells del món físic i material
entre si. Tot i això, correspondències i sinestèsies no estan massa allunyades
una de l’altra, sinó que com veurem al llarg d’aquest capítol, en realitat existeix
un vincle estretíssim entre les dues formes: “Synesthetic apperception always
bears witness to the idea of world harmony [...]: all the sense converge into one
harmonious feeling” [SPITZER, 1963, 24]; abans hem fet referència a Ambròs com
un dels primers en utilitzar les sinestèsies des d’aquesta perspectiva, però
segons alguns autors ja en el pitagorisme es feia aquesta relació: “Pythagoras
considered [synesthesia] the greatest philosophical gift and spiritual achievement
because it ultimately reconciles the illusory quotidian world with the authentic
world of universal, enduring abstract concepts” [MORITZ, 1986, 297]. La
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percepció sinestètica ens apareix així com una materialització sensual d’un
concepte espiritual. Com veurem al llarg d’aquest capítol, les sinestèsies tenen
per als artistes que les empren al llarg de la història, i sobretot al llarg del s. XIX,
un fort component místic, entès tal i com ho hem vingut explicant; les
correspondències entre els sentits com a models de les correspondències
espirituals, i per tant com a exemples de la unitat del món [SCHRADER, 1975, 6566]. No hi ha dubte que la tesi de fons que tots els estudiosos que han treballat
d’una o altra manera les sinestèsies (sobretot Spitzer i Schrader) mantenen és
per molts autors i artistes l’expressió i la relació amb la divinitat estan íntimament
connectades amb la percepció sensorial sinestètica extraordinària, o amb el
recurs a experiències interartístiques.
Un cop remarcat aquest aspecte, cal fer èmfasi tot seguit en què ens trobem
amb un terme clarament polisèmic (del que es molt difícil aclarir l’origen
etimològic i històric en cadascun dels àmbits d’interès) i amb un concepte de
molt difícil definició; la paraula “sinestèsia” no apareix de fet fins a finals del s.
XIX, i servirà per referir-se a fenòmens de natura ben diferent [PAISSA, 1995]:
d’una banda tenim la sinestèsia entesa des d’un punt de vista mèdico-psicològic,
de l’altra com un fenomen estrictament lingüístic i finalment, des del punt de vista
de les relacions entre els sentits, com un concepte cultural i artístic. Tot i que en
la percepció del fenomen sinestètic des del punt de vista que aquí ens interessa
els tres aspectes es fonen en realitat en un de sol, intentarem tot seguit
comentar el terme des de cada aspecte per separat, per tal d’entendre’l millor.

2.2.1. La sinestèsia com a fenomen perceptiu
Acabem de fer referència a la polisèmia del concepte de sinestèsia, però el cert
és que aquesta a vegades no s’aprecia, ja que en realitat la majoria de
diccionaris i gran part de la bibliografia s’hi aproximen exclusivament des
d’aquest punt de vista psicològic64; la primera aproximació a la sinestèsia és
64

Veiem dos exemples de definicions del mot “sinestèsia”; per la Gran Enciclopèdia Catalana, es
tracta d’una “experiència sensorial de certs individus consistent en l’associació de diversos sentits
mitjançant la qual la percepció en un sector sensorial és acompanyada, per correspondència o
ressonància, de percepcions en un altre o uns altres sectors. N’és un exemple típic l’audició
acolorida o sinòpsia, associació entre un color i un so (o àdhuc una lletra o una síl·laba
determinada). Pròpia de la infància, la sinestèsia pot perdurar en l’adult, sense ésser
necessàriament patològica. Sovint és una font d’inspiració poètica i artística”. En el Diccionario
Akal de Estética es defineix com segueix: “Asociación mediante la cual, al excitar un sentido, se
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gairebé sempre com a fenomen perceptiu. Seguint aquesta perspectiva, doncs,
podríem dir que el fenomen de la sinestèsia consisteix en percebre
simultàniament una determinada impressió que ens arriba per un determinat
òrgan, i una impressió reflexa que pertany a un altre ordre sensible: per exemple,
rebre una sensació auditiva que immediatament ens remet a una sensació visual
[MORIER, 1989]; com indicàvem abans, la sinestèsia és reversible, i tant és
possible que determinat so remeti a cert color, per exemple, com a l’inversa. La
més coneguda i més comú de les sinestèsies, com es veu per tots els exemples
que hem anat donant fins ara, és sens dubte l’audició acolorida (relació entre
sons i colors). No cal dir que aquesta és una experiència sensorial de percepció
que certs individus senten més que d’altres, i que alguns no la senten en absolut,
i que per tant té un component fortament subjectiu.
Tot i que avui sembla que ens acostem a la sinestèsia com a experiència
subjectiva de trobada de diferents sentits principalment pel seu valor estètic, el
cert és que les primeres aproximacions van procedir de l’àmbit mèdic, tal i com
apareix molt clarament en la primera fase del fenomen que es pot historiar, entre
1850 i 1880. Sembla ser que pel que fa al període anterior a 1850 només resta
constància de dues experiències clíniques relacionades amb aquest fenomen,
una el 1735 (experiència escrita i recollida pel pare Castel) i l’altra el 1812
(experiència sinestètica del Dr. Sachs i de la seva germana) [BINET, 1892, 588;
PAISSA, 1995]. A partir de 1848, amb la publicació de l’estudi del Dr. Cornaz Des
abnormités congénitales des yeux et de leurs annexes que recollia, entre altres,
l’experiència de Sachs, va créixer la preocupació i l’interès pel tema i van
començar a aparèixer un gran nombre de publicacions, sobretot relacions de
casos clínics. Els darrers vint anys del s. XIX, coincidint significativament amb
l’interès per la qüestió de la vinculació entre les diverses experiències sensorials
per part de la literatura i la cultura simbolistes, es multiplicaran el nombre de
publicacions; al 1898, per exemple, la publicació de J. Clavière sobre L’audition
colorée ja cita una bibliografia de cent trenta-un treballs [PAISSA, 1995, 8]. El
1890 el Congrès Internationale de la Psychologie Physiologique va organitzar un
comitè específic per a la seva investigació, i el 1892 ja s’havien estudiat uns

hace surgir de manera regular, en otras personas, impresiones en otros sentidos. Lo más habitual
es que se trate de impresiones visuales, sobre todo de colores vivos, provocadas por percepciones
auditivas” [SOURIAU, 1998, 997]
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cinc-cents casos; de tot plegat se’n va fer molta difusió en revistes
especialitzades [GAGE, 1997, 166].
La major part d’aquests estudis, estrictament fisiològics, es concentraven
sobretot, com dèiem, en l’àudio-colorisme, la forma més difosa de sinestèsia;
aquest fenomen es va veure al principi com una anomalia del sistema nerviós,
però amb el temps es va demostrar, a través d’estudis de camp amb individus
que presentaven comportaments sinestètics, que es tractava més aviat d’una
qüestió psíquica o emocional. Per tant, mica en mica l’interès per la qüestió es
va anar desplaçant de l’àmbit mèdic cap al psicològic (àmbit, en aquells
moments, encara molt experimental). Tot i això, el terme “sinestèsia” apareix per
primera vegada precisament en un text mèdic: la publicació, el 1866, de les
lliçons de fisiologia que el científic Alfred Vulpian havia exposat el 1864; a la
vintena lliçó apareix el mot “sinestèsia”, que Vulpian ja proposa que pot servir per
substituïr el concepte de “sensation associée” [SCHRADER, 1975, 76-81], que era
en aquells moments el més popular per referir-se a aquest fenomen (i que de fet
es continuaria fent servir sovint). Tot i això, però, habitualment es cita com el
marc de la primera aparició del terme una tesi titulada L’audition colorée
publicada el 1892 pel Dr. J. Millet, ja que en aquesta l’assimilació entre el mot i el
concepte hi és més desenvolupada i explicada que en Vulpian [PAISSA, 1995, 3132].
En tot cas, i com es desprèn clarament d’aquestes dades, és evident que el gran
interès pel fenomen sinestètic des d’un punt de vista mèdico-psicològic
coincideix plenament amb l’època simbolista, moment en què tant les
publicacions com les recerques sobre aquest camp es multipliquen65. Un dels
articles claus per aquest tema és el d’Alfred Binet, “Le problème de l’audition
colorée” [BINET, 1892], ja que és un dels primers que vincula aquest interès pel
fenomen des d’un punt de vista científic i la seva profusió en la producció
artística del moment, donant-ne múltiples exemples; Binet conclou, per cert,
afirmant l’escàs interès artístic d’aquest fenomen degut a la seva extrema
subjectivitat que no pot acontentar ningú. Contràriament, un altre article de Victor
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“Ces ouvrages et articles médicaux sont surtout descriptifs: pourtant, peu à peu, des théories
explicatives s’ébauchent, puis s’affirment, particulièrement dans la période de 1880 à 1890. Bien
entendu, ces théories sont surtout physiologiques [...]” [CHAIX, 1919, 88]
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Ségalen publicat el 1902 al Mercure de France, que porta per títol “Les
synesthésies et l’ecole symboliste”, afirmaria poc després que les sinestèsies
son “puissants moyens d’art – mais d’art intime, - de prodigieux outils – mais
d’usage rigoureusement personnel, - d’efficaces et bénins excitants aux
cerveaux de poètes sommés toujours d’exprimer du Nouveau, de faire oeuvre
creátrice” [SÉGALEN, 1902, 60]66.
Les recerques psicològiques sobre la sinestèsia continuaran encara fins ben
entrat el s. XX, i sobretot en les primeres tres dècades d’aquest; el plantejament
de les investigacions anirà en general més encaminat cap a una descripció i
qualificació del fenomen, amb la incorporació de nous tipus de sinestèsia (per
exemple, color-gust) que no pas a esbrinar-ne les causes determinants. Tot i
això sorgiran diverses teories sobre la seva naturalesa, teories que amb tot
compartiran molts conceptes i punts de vista [PAISSA, 1995, 12 i segs.], i també
s’ampliaran els àmbits de les investigacions cap a camps propers, com el de la
cromoteràpia [GAGE, 1997, 206], que també seran molt productius per a alguns
artistes.

2.2.2. La sinestèsia com a figura lingüística i literària
Des del punt de vista literari-lingüístic, la sinestèsia s’hauria de definir com una
forma particular de metàfora, l’especificitat de la qual es centraria en què posa
en joc un lèxic reduït al de les dades sensorials [PAISSA, 1995, 77]; o dit d’una
altra manera, “le mot qui sert habituellement à designer un ordre donné de
sensations (par exemple visuelles) en désigne exceptionnellement un autre (par
exemple olfactives, ou auditives, ou tactiles) par l’entremise des sons qui le
constituent” [MORIER, 1989, 312]. Des d’aquest punt de vista, la sinestèsia seria
una figura literària molt estesa, i tan present en totes les llengües que molts
casos de metàfores sinestètiques s’han convertit ja en catacrètiques, és a dir,
que estan petrificades en el llenguatge des de temps immemorials (per exemple,
el concepte de “tonalitat dels colors”, que també trobem en alemany, francès o
castellà [SCHRADER, 1975], o el de “color cridaner”).
66

Val a dir que Ségalen, tot i iniciar el seu article amb una cita del poema Correspondances,
evitarà totalment i intencionada de fer referència al rerefons religiós i espiritual que com anem
veient la idea de sinestèsia tindrà per tants simbolistes i pel mateix Baudelaire.
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En l’àmbit de la teoria lingüística es va pensar durant molt temps que les
sinestèsies eren una aportació específica del romanticisme alemany; el cert és
que en aquest període van abundar les experiències que jugaven amb la relació
entre els sentits, del tipus d’establir correspondències entre vocals i colors67 com
les que més tard es reprendrien en el Simbolisme (Rimbaud serà el cas més
paradigmàtic, però no l’únic); i és molta la poesia i la literatura del XIX en la que
s’utilitzen efectes sinestètics de diversa índole. Alguns dels autors que al llarg
d’aquest segle van fer de la sinestèsia un ús literari de primera magnitud foren
Novalis, Goethe, Mme. de Staël, E.T.A. Hoffmann68, Balzac, Gautier, Baudelaire,
Rimbaud i fins i tot Proust69; en el cas dels romàntics el tema de les sinestèsies
està estretament relacionat amb el seu interès pel tema de les correspondències
espirituals, com hem vist abans, i per tant també del seu ideal de la unió de les
arts. La qüestió de la coloració de les notes musicals, per exemple, va ser ja molt
debatuda al llarg del s. XVIII, amb les aportacions sobretot del Pare Castel, com
veurem tot seguit amb més detall. En el cas de molts altres autors, com dels
mateixos Baudelaire i Gautier, la recerca d’experiències sinestètiques va també
lligada en ocasions amb l’experimentació amb drogues i altres substàncies.
Sempre segons Schrader, el pas del terme “sinestèsia” del camp mèdic al de la
crítica literària, i per tant a l’àmbit artístic, es va produir justament després de
l’aparició del mot en el text de Millet de 1892 que hem citat anteriorment
[SCHRADER, 1975, 81], tot i que com ell mateix assenyala, aquesta adopció està
lluny de poder ser considerada unívoca, de forma que altres autors
endarrereixen aquest pas fins a les dècades 1950-60. El primer text on
s’incorporaria aquesta distinció podria ser el ja citat de Victor Ségalen, “Les
synesthésies et l’ecole symboliste”, un primer intent, com hem vist, d’aplicar el
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Sembla ser que el primer exemple modern sobre el tema es trobaria en una carta que August
Schlegel va enviar al seu germà Friedrich [SCHRADER, 1975, 27]
68

Pel que fa a l’ús de les sinestèsies en Hoffmann, cito un fragment del conte L’olla d’or, en què es
descriu el jardí de l’arxiver Lindhorst: “Por el contrario, los pájaros color de rosa y azules eran flores
olorosas, y el aroma que esparcían salía de sus cálices en una especie de sonido agradable, que
se confundía y mezclaba en armoniosos acordes con el murmullo de las fuentes lejanas y con el
susurro de las hojas de los arbustos y de los árboles, que producía una inquietud dolorosa.”
[HOFFMANN, 1998, 115]

69

Les referències sinestètiques al llarg de À la recherche du temps perdu són múltiples; i Proust
dirà, per exemple, que alguns noms tenien per ell ressonàncies especials, com és el cas del
patronímic “Guermantes”, que a ell li sonava de color ataronjat [DIESBACH, 1996, 368]
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terme a la producció literària simbolista. En tot cas cal dir que alguns crítics s’han
mostrat (i es mostren encara) poc disposats a incloure el terme en el seu
vocabulari per considerar-lo massa reductiu i veure’l, més que com una categoria
retòrico-estètica, com una expressió que evoca encara una idea d’alteració
nerviosa. D’altres s’han esforçat per explorar la qüestió, en si poc pertinent, de si
un autor que utilitzés les sinestèsies en la seva obra era capaç també
d’experimentar el fenomen subjectivament [PAISSA, 1995, 36-37]; finalment, cal
assenyalar que pocs autors s’han ocupat del fenomen sinestètic des d’un àmbit
estrictament plàstic, si no és, com ja hem indicat, pel que fa a les relacions entre
color i música.
Tot això ha fet doncs que la majoria de literatura crítica sobre les sinestèsies des
d’aquest punt de vista lingüístic s’hagi centrat en la literatura del XIX; el cert és
però que la sinestèsia com a figura literària és antiquíssima, i sembla que les
primeres al·lusions les trobaríem a la Xina del IIIr. mileni a. C., i més tard a la
cultura vèdica i a la Càbala hebraica. En la tradició occidental trobem sinestèsies
tant en els textos de la literatura clàssica des d’Homer, com en gairebé tota la
literatura mística, en Shakespeare, Bacon o Milton, i en general al llarg de tota la
història de la literatura70. En tot cas, la identificació literària de la figura de la
sinestèsia depèn en gran mesura de l’amplitud de la seva definició, tema que
sobrepassa àmpliament el que aquí ens ocupa, i pel que ens remetem per tant a
la bibliografia citada.

2.2.3. La sinestèsia com a fenomen cultural
Seria inútil pretendre aquí traçar una història completa de com el tema de les
sinestèsies tractat des de la seva perspectiva més àmplia, o sigui, com a recerca
de relacions entre els diferents sentits (i per tant, també entre les arts), i entre
aquests i el cosmos, s’ha introduït en la història de l’art, la música i la literatura
70

Tal i com estudia sobretot el llibre de Schrader, una gran aportació a la història de la sinestèsia
en la literatura pel que fa a les llengües romàniques. Les altres aportacions fonamentals sobre
aquesta qüestió de la sinestèsia literària són les d’Albert Wellek, que es va ocupar també molt
especialment de la història de la música; és interessant assenyalar que Wellek va treballar als anys
vint en un projecte del psicòleg Georg Anschütz que pretenia recuperar la idea de l’obra d’art
universal feta possible mitjançant les sinestèsies, en una línia similar a la que veiem prendre als
abstractes. Els treballs dels dos autors es complementen, perquè Wellek no va prestar massa
atenció a les literatures romàniques, que seran l’àmbit d’estudi de Schrader [SCHRADER, 1975, 69 i
segs.; PAISSA, 1995, 39 i segs]
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occidentals, ja que el tema és amplíssim. No cal dir que és des d’aquesta
perspectiva que les sinestèsies es troben en una relació més estreta amb les
correspondències espirituals tal i com les hem vist en el primer capítol, perquè
gairebé sempre seran considerades com a manifestacions sensuals, i per tant
perceptibles fàcilment per l’home, d’un principi espiritual que d’altra manera
només podrien comprendre els iniciats (la materialització del concepte que ja
hem vist d’arribar a l’invisible a través del visible). Ja dèiem en el capítol anterior
també que l’obra d’art és un microcosmos especialment apte per ser comprès
com a model de la totalitat integradora de l’univers, un paper simbòlic i
transcendent que va ser molt especialment valorat en el Simbolisme i pels
abstractes
Així doncs, hem de considerar que la qüestió de les sinestèsies des d’aquesta
perspectiva està d’alguna manera compresa en i deriva de la teoria de les
correspondències tal i com hem vist que es va configurant des del món antic. Ja
el mateix Plató, sempre en el Timeu, va identificar els elements que formaven el
món amb els sentits humans; així, el foc correspondria a la vista, l’aire a l’oïda, i
l’aire i l’aigua junts a l’olfacte [Timeu, 45 b, 66 e - 67 c]. Aquesta tradició
d’identificació dels sentits i els elements, inici de la que estableix relacions entre
els diversos sentits entre si, tindria una llarga pervivència al llarg de tota la
història, tant en la tradició filosòfica més rigorosa com en l’ocultista, passant
sovint d’una a l’altra; així se’n van ocupar tant Aristòtil71, St. Tomàs, Ramon Llull
o Ficino, com Böhme, Swedenborg o Blavatsky [SCHRADER, 1975, 320-321].
Paral·lelament, i sempre seguint aquesta idea de posar en relació macrocosmos
i microcosmos, també es van establir taules de correspondències entre els
planetes i els sentits, les parts del cos, els colors, metalls i minerals, perfums,
animals,... [ibid., 325-327], així com es va anar desenvolupant tot un simbolisme
propi dels colors; i també es va establir tot un sistema de relacions entre els
astres, els humors, els caràcters i les malalties. Cal assenyalar que, en general,
cada autor estableix correspondències diferents, però el fet que alguns elements
tots els autors els identifiquessin de la mateixa manera (com la relació Mart –
ferro – vermell, per exemple) reforçaria els plantejaments dels que continuaven
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Aristòtil va ser el primer tractadista antic que va tenir cura de forma sistemàtica de la delimitació,
classificació, definició, jerarquia i competències dels cinc sentits. Veure especialment Sobre
l’ànima, II, 7-11; 418b-424a.
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aquestes recerques; cal també assenyalar la relació que tota aquesta
especulació té amb l’alquímia, que com hem comentat anteriorment d’alguna
manera no és més que una conclusió pràctica i concreta d’aquest mateix espai.
Una darrera variant d’aquestes correspondències és la que posa en relació els
sentits amb qualitats espirituals, per exemple, la relació entre la vista i la
capacitat de rebre la il·luminació divina, o entre el tacte i la possibilitat de
discernir el que és sa o no per l’home des d’un punt de vista espiritual;
Swedenborg, per exemple, establirà aquestes correspondències entre els ulls i la
intel·ligència, l’oïda i la obediència, el nas i la percepció, la boca i l’eloqüència, i
les mans amb el poder del veritable72.
Un altre aspecte que es desprèn fàcilment de tot això és la utilització de
fenòmens sinestètics en les cerimònies litúrgiques com a forma de glorificar Déu
de forma totalitzadora i de plantejar l’obra d’art total com a mitjà per tal d’arribar a
una experiència absoluta de la divinitat. Ambròs, com hem vist, va ser en això
l’iniciador dins l’àmbit cristià, ja que tot indica que els oficis litúrgics que
celebrava a la catedral de Milà es plantejaven precisament com un gran acte
artístic en què participaven tots els sentits73. Existeix també tota una altra variant
del tema de les relacions entre els sentits que, excepcionalment, no sembla tenir
cap connexió amb el sagrat: la tradició de quadres que representen el tema dels
cinc sentits. Aquesta pintura, que ja trobem a l’Edat Mitjana, ressorgeix sobretot
en l’àmbit dels Països Baixos lligada a la pintura de bodegons, i va assolir un
notable èxit en determinats períodes74. No cal dir que en ella el color hi és
present per la mateixa natura de la pintura, i que la música i el sentit de la oïda
eren un dels temes predilectes de representació.
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“Aquellos [órganos] que están en los brazos y en las manos, participan del poder de la verdad.
Aquellos que están en los ojos forman parte del intelecto. El que está en la nariz, participa en la
percepción, y el que está en los oídos, lo hace en la atención y la obediencia. El que está en la
boca y en la lengua está en el lenguaje atento e inteligente.” [SWEDENBORG, 1991, 33]
73

Spitzer va ser el primer, com hem indicat anteriorment, de fixar-se en Ambròs com a precedent
important de les sinestèsies artístiques en relació amb l’espiritual: “Spitzer [...] vede nella
celebrazione cristiana dell’armonia universale l’espressione sinestetica più compiuta e serena, e
viceversa nella disintegrazione del mito dell’anima musicale del mondo, che prelude alla
decristianizzazione iniziata con l’illuminismo, l’espressione sinestetica più dolorosamente
individualistica del Barocco.” [PAISSA, 1995, 45]
74

Com va mostrar l’exposició ja citada Immagini del sentire. I cinque sensi nell’arte (Cremona,
APIC, 1996)
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Aquestes experiències són clars antecedents del projecte d’obra d’art total tal i
com el proposarà Wagner; però sense haver de remetre’ns només a aquestes
propostes grandioses, hi ha altres fenòmens que també es podrien incloure en
una història de les sinestèsies com a fenomen cultural, com tots els que es
recullen en les discussions clàssiques sobre les arts germanes a partir del dictum
horacià de ut pictura poesis. Altres aspectes que de forma general es poden
englobar dins el fenomen sinestètic són la tradició dels emblemes i les
al·legories, de la pintura ecfràstica, la il·lustració, la poesia visual i els poemes
fonètics,...; i si arribem fins al món contemporani, no hi ha dubte que la major
part de la creació artística actual es basa en fenòmens sinestètics, en el sentit en
què impliquen varis sentits i òrgans perceptius [GALARD, 2003]. En la majoria
d’aquests casos més recents, però, hem de tenir present que n’és absent el
component espiritual que, com hem indicat, és tan important en la nostra
comprensió del tema.
2.2.3.a. Pintura i música
D’entre totes les relacions sinestètiques, tal i com s’ha assenyalat, les relacions
entre color i so, o entre pintura i música, han resultat ser al llarg de la història
una relació interartística extremadament productiva i abundant, i per tant es
troben en el nucli central de les preocupacions per la unitat de les arts. Com
veurem àmpliament més endavant, la música es convertiria durant el Simbolisme
en el model per tota la resta de les arts, i aquest model exerciria una influència
de gran magnitud en el sorgir de la pintura abstracta; és aquest un tema, doncs,
que ha estat molt estudiat i que en el següent capítol analitzarem amb més
profunditat. Anteriorment al Simbolisme, la majoria d’exploracions sobre el tema
de les relacions entre música i color es van centrar en intentar trobar algun
element comú que els fes d’alguna manera comparables i fins i tot
intercanviables, i que per tant permetés crear “composicions de colors”,
assimilant la idea del so amb la del color.
De la importància de la música, tant pel que fa a l’àmbit de les correspondències
com, derivadament, al de les sinestèsies, n’és testimoni el fet que la música és el
primer model ordenador del cosmos, tal i com hem vist en el mite pitagòric de la
música de les esferes; també hem fet esment a com el concepte musical
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d’harmonia mundi o harmonia de les esferes servirà des de l’antiguitat per referirse precisament al concepte d’unitat còsmica al que aspira tota aquesta tradició
espiritual i artística que anem resseguint. D’altra banda, cal tenir present que
també van ser els grecs els que van començar comparant les escales musicals i
les cromàtiques (de fet sembla ser que és precisament el fet que tant sons com
colors es podien organitzar en escales més o menys regulars el que
fonamentava el convenciment en les seves analogies), i a utilitzar en el
vocabulari crític de les arts visuals termes propis del vocabulari específic musical
[GAGE, 1997, 227]. De fet, tot i que sabem que en general Plató no tenia en
consideració aquest tipus de relacions des d’un punt de vista científic, és
precisament a la República on trobem una de les primeres descripcions d’una
experiència sinestètica cromàtico-musical: quan Plató narra el mite d’Er, fa
referència a un gran fus la rotllana del qual està composada en realitat de vuit
rotllanes encaixades unes en els altres, de colors diferents i cadascuna de les
quals, al girar, produeix un so que finalment concorda amb les altres en una
única harmonia [República, X, 616a-617a].
L’Edat Mitjana va incorporar amb relativament poc interès les investigacions
sobre les relacions entre color i so; com ja hem esmentat el prestigi de la teoria
musical, inclosa en el quadrivium gràcies a la seva relació amb les matemàtiques
i per tant al seu intel·lectualisme, era molt alt, mentre que l’interès pel color i en
general per la visualitat és a l’Edat Mitjana molt menor. No seria fins a finals del
s. XVI que es produiria el primer experiment per demostrar la concordança visual
dels colors amb un instrument musical (concretament, un gravicèmbal); aquest
seria el primer graó d’una llarga cadena de provatures en aquest nou camí
sinestètic que encara avui no ha esgotat les seves possibilitats. L’artista que va
fer aquest primer experiment va ser Arcimboldo, tot associant l’obscuritat amb un
to musical elevat; és significatiu el fet que les pintures d’Arcimboldo exploren
precisament les analogies entre temperaments humans, elements, estacions,
objectes, i que treballava a la cort del rei Rodolf justament en un ambient en que
el tema de les correspondències universals era sovint matèria de discussió
[GAGE, 1997, 230].
El desenvolupament dels estudis d’òptica al llarg del s. XVII i la continua recerca
instrumental contribuirien a l’augment de l’interès pel tema de les relacions entre
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música i color, sobretot a partir de l’ús del concepte de vibració aplicat tant al so
com al moviment de la llum, com veurem tot seguit. Tots els estudis sobre el
tema del color culminen amb l’obra de Newton (qui, per cert, també havia
estudiat teoria musical), els treballs del qual marcarien una fita ja que, tot i
facilitant la comprensió i classificació dels fenòmens colorístics, havia de facilitar
també la comparació amb l’escala musical, molt més ben establerta. Newton
també va afirmar la seva creença en les analogies entre l’escala diatònica i
l’espectre, atrevint-se a suggerir que la relació entre ambdues podia estar en què
eren fenòmens vibratoris.
D’entre els molts autors que al llarg del s. XVIII tractarien de construir
instruments que portessin a la pràctica aquesta relació, el més famós seria el
jesuïta Louis-Bertrand Castel, a qui ja hem citat, que va treballar a partir de 1720
en un clavecí ocular que és una fita indiscutible en aquesta història de les
relacions entre música i pintura [RAMOS, 2003, 202]. La idea era que el clavecí
“toqués” seqüències cromàtiques, tal i com es tocaven les musicals. Entre les
influències principals de Castel hi trobem l’obra teòrica sobre harmonia de
Rameau i els textos de Kircher, sobretot Musurgia Universalis (1650). Sembla
ser que el primer prototip del clavecí, que havia de treballar amb cent quarantaquatre tonalitats cromàtiques diferents, es va provar el 1730, però no està clar
que mai arribés a funcionar com esperava el seu autor degut als immensos
obstacles tècnics. A banda dels experiments de Castel, molts altres autors van
intentar en aquest període de crear instruments similars, amb un èxit escàs i poc
reconeixement per part d’artistes i intel·lectuals.
Com hem indicat repetidament, en el romanticisme el tema de les vinculacions
entre música i color dins el context de l’interès per l’harmonia universal és
fonamental. Un exemple molt interessant, a banda de les especulacions
teòriques dels filòsofs i de Rünge a les que ja hem fet esment, és la proposta del
pintor C. D. Friedrich de presentar una obra que es veiés amb acompanyament
musical; es tractava d’unes imatges al·legòriques de la música pintades sobre
superfícies transparents, que s’havien de contemplar presentades com un
diorama i acompanyades d’una música repetitiva, interpretada amb una
harmònica de vidre [RAMOS, 2003, 200]. També en aquest període es van dur a
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terme diversos intents objectius i científics per relacionar música i color, sempre
amb un resultat més anecdòtic que efectiu.
És en aquest marc que es va anar formant la que podríem anomenar com “teoria
de les vibracions”, un intent d’explicació científica d’aquesta unitat essencial que
molts endevinaven entre la natura del so i del color. Probablement el primer
autor que va esmentar que també els colors, com els sons, es podien
comprendre com a composats per vibracions d’altura i velocitat diferents va ser
el matemàtic Leonhard Euler: “Ce que sont par rapport à l’ouïe les divers sons
par la musique, les diverses couleurs le sont par rapport à la vue. [...] Il n’y a que
cette différence, que les vibrations, qui produisent les sons, résident dans l’air
grossier, pendant que celles de la lumière et des couleurs sont transmises par un
milieu incomparablement plus subtil et elastique que celui de l’air” [Euler, Lettres
à une princesse d’Alemagne, 1761; citat a ROQUE, 2003, 52-53]. Aquest mitjà
seria el que anomenaven èter, que cada vegada que era sotmès a alguna
vibració, excitaria el sentiment de la visió, agitant totes i cadascuna de les fibres
oculars; aquesta teoria de l’èter es faria molt popular i seria un element més que
serviria per demostrar l’harmonia universal: “Au-delà de l’explication de
phénomènes lumineux ou mentaux, la théorie des vibrations présuppose aussi
une sorte d’harmonie universelle de la matière en ses différentes formes et
échelles, qui régirait le mouvement des planètes comme celui des atomes, et
vaudrait bien entendu pour la musique [...]” [ROQUE, 2003, 53]. Des d’un punt de
vista simbòlic i teòric, la idea de que colors i sons estaven formats per vibracions
idèntiques tot i que transmeses per mitjans diferents, és efectivament una de les
fórmules que més s’utilitzaran no tan sols a l’hora de cercar analogies entre els
dos components plàstics, sinó entre aquests i l’element espiritual, i per un temps
va semblar la clau que havia de permetre finalment la tan anhelada identificació
entre els dos elements.
Amb l’avenç del s. XIX i de les investigacions científiques i sobretot físiques,
però, es va anar fent evident que les vibracions visibles i les audibles eren
completament diferents entre si, i que per tant no es podia establir entre elles
una analogia autèntica; per tant, a finals del s. XIX els intents d’establir analogies
es basaven ja més en el timbre instrumental, i així es podia arribar a dir que una
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trompeta sonava de color vermell o una flauta de color blau75. Malgrat tot, però,
la força simbòlica que tenia aquest concepte de les vibracions féu que fos un
terme molt usat en la teoria artística de començaments de segle; i així veiem
com aquest monisme derivat de la teoria de les vibracions arribaria directament a
Kandinsky i altres autors com els neoimpressionistes, Lariónov o Kupka a partir
de diverses fonts. Una de les més prestigioses fou Charles Blanc, crític,
historiador i acadèmic francès que el 1876 va publicar una de les obres més
influents en la teoria i pràctica artística a l’Europa del tombant de segle, la
Grammaire des arts du dessin [BLANC, 1876], en què va intentar desenvolupar
una estètica amb base científica. Aquest llibre, en què entre altres coses va
exposar la llei dels colors complementaris amb referències a Goethe, Delacroix i
Chevreul, conté un capítol que es titula “La vibration des couleurs”, i en què
Blanc, tot citant també a Euler, enuncia el següent:
“ ‘Le parallèle entre le son et la lumière est si parfait, qu’il se soutient
même dans les plus petites circomstances’. Ainsi parle un savant de
génie, Auler [sic] (Lettres à une princesse d’Alemagne). De même que le
grave ou l’aigu des sons dépendent du nombre des vibrations que rend la
corde tendue, dans un temps donné, de même on peut dire que chaque
couleur est astreiente à un certain nombre de vibrations qui agissent sur
l’organe de la vue comme les sons sur l’organe de l’ouïe. Et non
seulement la vibration est une qualité inhérente aux couleurs, mais il est
extrêmement probable, comme le pense Euler, que les couleurs ellesmèmes ne sont autre chose que les différentes vibrations de la lumière.”
[BLANC, 1876, 569-570]
Les idees de Blanc foren compartides per molts altres autors del moment; un
dels més importants en el context que ens interessa fou Henri Rovel, que el 1908
publicà a la revista Les Tendances Nouvelles un article titulat “Les lois
d’harmonie de la Peinture et de la Musique sont les mêmes”, que començava
dient: “L’être humain est un; toutes les sensations d’harmonie qu’il éprouve sont
les résultats des vibrations; par conséquent, qu’il perçoive ces sensations par les
yeux ou par les oreilles, les lois qui les régissent doivent être les mêmes. [...] La
vie est caractérisée par la vibration. Sans vibration il n’y a pas de vie. Le monde
entier est soumis à cette loi.” [ROVEL, 1908, 721]; aquest article és important
perquè anava acompanyat, entre altres, d’un gravat de Kandinsky, que el cita al
principi del capítol “Teoria” de De l’espiritual en l’art [UG, 99], i per tant podem
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Aquest tipus de relació, que també té una llarga tradició al darrere, la recolliran especialment
Schönberg i Kandinsky [GAGE, 1997, 236].
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assegurar que és una de les fonts sobre el tema que el pintor rus coneixia. La
idea de les vibracions com a principi unificador del món interessaria
extraordinàriament tots els artistes l’obra dels quals arrela en el Simbolisme, i de
forma molt especial, pel que fa a aquest treball, al pintor rus.
Reprendrem el tema de la música i la pintura quan parlem del Simbolisme i dels
abstractes i parlarem amb més amplitud d’una darrera forma artística, la música
de colors o música ocular, que durant molt temps semblava que hauria de ser la
fórmula artística més revolucionària del s. XX, tot i que finalment no ha estat així.
L’objectiu bàsic dels practicants d’aquesta nova forma artística, hereva d’aquests
segles de relacions que aquí hem sintetitzat breument, era el de crear i tocar
instruments que al mateix temps fossin capaços de projectar colors en
consonància amb la música. Com a forma artística va sorgir estretament
relacionada amb la pintura i el cine abstractes, i en tots els casos el component
espiritual i la influència religiosa (sobretot teosòfica) dels seus autors és molt
considerable. Tot i això és una proposta artística que, com a forma independent,
s’ha dissolt sense haver assolit malauradament cap fita destacable [MORITZ,
1986].

2.3. Baudelaire i Wagner
2.3.1. Baudelaire i Correspondances
Sens dubte, el personatge que donarà carta de reconeixement artística suficient
a la teoria de les correspondències i de les sinestèsies, i per tant el principal
responsable de la seva acceptació entusiasta per part dels simbolistes, serà
Charles Baudelaire (1821-1867). Tot i que la seva obra és anterior a l’aparició
del Simbolisme, sempre se l’ha reconegut com el precedent més important en
tots els aspectes d’aquest moviment poètic, convertint-se gairebé en la seva
figura tutelar [DORRA, 1994, 1-7]. Pel que fa al tema específic de les
correspondències, existeixen diversos textos on Baudelaire s’ocupa de forma
més o menys intensa d’aquesta qüestió; però el text principal, de tota manera, tot
i que la seva influència posterior ha estat llargament discutida76, és el famós
76

Per Schrader el paper de Correspondances en la poesia sinestètica posterior és fonamental
[SCHRADER, 1975], mentre que per Peyre, per exemple, és nul [PEYRE, 1974]. Pichois diu que,
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sonet Correspondances (publicat el 1857 a Les Fleurs du mal), d’entre tots els
seus poemes, el que ha suscitat més comentaris:
La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Comme des longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
- Et d’autres corrompus, riches et triomphants.
Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens. [BAUDELAIRE, 1975, 11]

La primera qüestió important que ha plantejat l’estudi d’aquest poema és la de la
seva datació, que oscil·la entre les dates 1845-1846, o bé la de cap a 1855
[PICHOIS, 1975, 839]. Tot i que en principi aquesta qüestió no hauria de tenir en
si cap transcendència per al tema que ens ocupa en aquest treball, hi farem una
certa atenció perquè com veurem l’estudi dels documents i fonts que recolzen
una o altra possibilitat ens ajuda a veure, no només l’assimilació per part de
Baudelaire del concepte de correspondències en el sentit swedenborgià, sinó
sobretot el procés d’irrupció d’aquest i la seva difusió en la cultura francesa del
XIX.
Si acceptéssim que el poema es va redactar cap a 1846-47, hauríem de situar
com a fonts més directes de Baudelaire a Balzac, Hoffmann, Esquiros i Éliphas
Levi. Del swedenborgisme de Balzac ja n’hem parlat, i tal i com ja hem indicat, la
seva influència i el paper divulgador que va tenir en la cultura francesa del
moment va ser molt important; és sens dubte per ell que Baudelaire va tenir
coneixement en primera instància almenys de l’obra del suec. Pel que fa a
malgrat que el sonet només va ser parcialment entès, esdevindria amb el temps una pedra de toc
fonamental per a l’aixecament de l’escola poètica simbolista, tot i que de fet n’està prou allunyat
[PICHOIS, 1975, 844]. La història de les influències és de fet, sovint, una història dels malentesos de
les intencions originals, però això no és important si es produeix un efecte creatiu significatiu.
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l’escriptor alemany E.T.A. Hoffmann (1775-1882)77, Baudelaire cita un fragment
de la seva novel·la Kreisleriana (1813) en el Salon de 1846:
“Ce n’est pas seulement en rêve, et dans le léger délire qui précède le
sommeil, c’est encore éveillé, lorsque j’entends de la musique, que je
trouve une analogie et une réunion intime entre les couleurs, les sons et
les parfums. Il me semble que toutes ces choses ont été engendrées par
un même rayon de lumière, et que’elles doivent se réunir dans un
merveilleux concert. L’odeur des soucis bruns et rouges produit surtout un
effet magique sur ma personne. Elle me fait tomber dans une profonde
réverie, et j’entends alors comme dans le lointain les sons graves et
profonds du hautbois” [BAUDELAIRE, 1990, 425-426]78
Més que a la qüestió de les correspondències des d’un punt de vista filosòfic,
com hem vist en Swedenborg, l’al·lusió de Hoffmann a una experiència de
correspondència entre colors, sons i perfums, per tant entre experiències
sensorials, està més propera a la qüestió de la sinestèsia artística (el personatge
principal de la novel·la és precisament un compositor). Aquest és un tema que
òbviament també toca Baudelaire en el seu sonet, en què al·ludeix a que “les
parfums, les couleurs et les sons se répondent”, però com veurem el sentit del
poema va molt més enllà de ser un exercici d’ús de metàfores sinestètiques.
D’altra banda, en el text on com indicàvem Baudelaire inclou la cita de Hoffmann,
Salon de 1846, i més concretament en el capítol dedicat precisament al color, hi
trobem d’altres referències a la relació entre sons i colors, i molt especialment, a
la utilització de termes pertanyents al vocabulari musical que ell aplica a la crítica
de l’art; per exemple, utilitza conceptes com el de vibració, acord, contrapunt o
simfonia, i ens recorda que “l’harmonie est la base de la théorie de la couleur. La
mélodie est l’unité dans la couleur, ou la couleur générale”, i continua amb una
comparació encara més arriscada: “La bonne manière de savoir si un tableau est
mélodieux est de le regarder d’assez loin pour n’en comprendre le sujet ni les
lignes. S’il est melodieux, il a dejà un sens, et il a déjà pris sa place dans le
77

E.T.A. Hoffmann fou un dels autors més prolífics del Romanticisme alemany, i la influència de la
seva obra (sobretot dels contes) es va fer sentir arreu d’Europa al llarg de tot el XIX. En els seus
contes va explorar, en una línia similar a la que també seguiria Poe, aspectes del fantàstic i
l’horror. També va ser crític musical i fins i tot va compondre una obra, Undine (1814)
78

El text de Hoffman va sortir publicat en el tom XIX dels Contes i fantasies publicats el 1832 a
França. Hoffmann va fer referència a la qüestió de les relacions entre sons i colors en altres textos,
com ara El Cavaller Gluck o el conte que he citat anteriorment, L’olla d’or. Cal dir, per cert, que la
traducció que fa Baudelaire del text alemany no és massa acurada, ja que tradueix el bassethorn o
clarinet-alt per oboè, quan el clarinet es força més greu que l’altre instrument.
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répertoire des souvenirs” [ibid., 425], que anticipa des d’un punt de vista
completament teòric la possibilitat de l’abstracció79.
D’altra banda, i per acabar amb el comentari d’aquest Salon de 1846, una de les
peces claus en l’obra crítica de Baudelaire (malgrat que el títol del text indica que
en principi es tracta només de la crítica del Saló de pintura d’aquell any, en
realitat és tot un tractat d’estètica), voldria remetre’m a l’anàlisi global que en fa
l’editor de l’obra baudelairiana, sobretot centrant-se en la dedicatòria que
encapçala el text – Aux bourgeois – i que en el seu moment va ser polèmica i
poc entesa:
“Baudelaire [...] est animé par le vif désir de retrouver l’unité perdue,
éclatée en dualité: matière et esprit, liberté et fatalité, - de concilier les
contraires en une harmonie et de définir le dessein synthétique de la
Nature. [...] L’unité n’est pas située dans une transcendance: elle résulte
de la variété inhérente à la vie faite de matière et d’esprit, de liberté et de
fatalité, d’individualité et de collectivité, de bourgeois et d’artistes,
opposés les uns aux autres, nécessaires pourtant les uns aux autres. [...]
L’artiste dans la société bourgeoise, la ligne dans la couleur sont dans un
rapport proportionnel. Préoccupations esthétiques et préoccupations
sociales se retrouvent dans une conception de l’harmonie intégrale,
placée comme un rêve à l’horizon de l’avenir.” [PICHOIS, 1990, 12941295]80
Cal tenir present que Baudelaire parla d’aquesta qüestió de la unitat / dualitat en
el mateix text: “Quoique le principe universel soit un, la nature ne donne rien
79

Voldria fer esment aquí de dos textos posteriors i molt coneguts, tots dos fonamentals en la
història de l’abstracció, en què s’al·ludeix de forma similar a com ho fa Baudelaire a la
innecessarietat del tema o sujet per comprendre l’harmonia d’un quadre. D’una banda tenim el
famós text de Maurice Denis, en què s’anuncia la possibilitat de l’abstracció: “Se rappeler qu’un
tableau –avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote - est
essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées” [DENIS,
1964, 33]. De l’altra, el record de Kandinsky sobre la visió d’un quadre seu: “Era la hora del
naciente crepúsculo. Llegaba a mi casa con mi caja de pinturas después de haber llevado a cabo
un estudio [...] cuando de pronto vi un cuadro de una belleza indescriptible, impregnado de un
vigoroso ardor interior. Al principio me quedé paralizado, pero en seguida me dirigí rápidamente
hacia ese cuadro misterioso, [en el cual sólo veía formas y colores y cuyo tema era
incomprensible]. Pronto encontré la clave del enigma. Era uno de mis cuadros puesto a un lado y
apoyado sobre la pared”. [RU, 110]
80

Apunto només aquí la semblança entre aquests termes crítics i la teoria del propi Mondrian,
especialment en relació a la integració entre problemes estètics i qüestions socials. D’altra banda,
la qüestió de la Unitat perduda en relació a la dualitat i multiplicitat de l’existència és realment un
tema central en el pensament baudelairià que apareix en altres textos de l’autor; per exemple, en el
fragment XX de Mon coeur mis a nu: “La Théologie. Qu’est-ce que la chute? Si c’est l’unité
devenue dualité, c’est Dieu qui a chuté. En autres termes, la création ne serait-elle pas la chute de
Dieu?” [BAUDELAIRE, 1975, 688-689]
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d’absolu, ni même de complet; je ne vois que des individus. [...]; et la dualité, qui
est la contradiction de l’unité, en est aussi la conséquence” [BAUDELAIRE, 1990,
455-456]. Per tant veiem com Baudelaire ha assumit el concepte d’unitat tal i
com el plantejaven els romàntics (i com faran els abstractes), convertint-lo en un
objectiu proper per al futur.
Una altra de les fonts a tenir en compte per a la redacció de Correspondances
és, dèiem, l’escriptor Alphonse Esquiros, a qui Baudelaire recorda en una nota
autobiogràfica, i que havia insistit en la concepció del món visible com un
sagrament i en la comparació entre el bosc i el temple, sobretot el temple d’Isis.
Éliphas Levi81, pseudònim de l’abat Constant, és una altra referència important;
Levi fou un dels personatges més influents de l’esoterisme i l’ocultisme europeu
del XIX, i es va relacionar personalment amb Baudelaire cap al 1844.
Precisament l’any següent Levi va publicar un recull titulat Les Trois Harmonies,
que inclou un poema que porta per títol justament Les Correspondances82. De
tots aquestes textos que citem com a possibles fonts, i que serien rellevants o
indicadors de que el poema es va escriure entorn de 1846-47, però, l’únic que
sabem del cert que va llegir Baudelaire, perquè el cita, és el de Hoffmann, ja que
de la resta no en tenim la certesa que els conegués, o bé podem pensar que
expressen idees que també es troben en altres autors.
El que és segur, és que el mot “correspondances” no apareix en cap altre text de
Baudelaire fins al 1855, precisament poc temps després que La Revue de Paris
publiqués la segona part de Aurélia, de Gérard de Nerval, en què també es fa
referència a aquest tema: “Comment, me disais-je, ai-je pu exister si longtemps
hors de la nature et sans m’identifier à elle? Tout vit, tout agit, tout se
correspond; les rayons magnétiques émanées de moi-même ou des autres
traversent sans obstacles la chaïne infinie des choses crées; c’est un réseau
transparent qui couvre le monde, et dont les fils déliés se communiquent de
proche en proche aux planètes et aux étoiles” [BAUDELAIRE, 1975, 841]. L’any
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En els escrits de l’Abbé Alphonse Louis Constant, conegut com Eliphas Levi, es perceben traces
tant de la seva formació cristiana, com del seu interès en el Fourierisme i altres moviments utòpics
i en el sincretisme de les religions orientals [KOSINSKI, 1989, 59-60]

82

Aquest és un fragment del poema: “Formé de visibles paroles, / Ce monde est le songe de Dieu;
/ Son verbe en choisit les symboles, / L’esprit les remplit de son feu [...]” [reproduït a BAUDELAIRE,
1975, 840]
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següent, el 1856, Baudelaire escriu al seu amic Toussenel, un conegut
fourierista: “[...] l’imagination est la plus scientifique des facultés, parce que seule
elle comprend l’analogie universelle, ou ce qu’une religion mystique appelle la
correspondance” [ibid., 841]. Com veiem, aquí Baudelaire ja relaciona clarament
el concepte swedenborgià de les correspondències amb el fourierista de
l’analogia, ja que en el fons es tracta de dos versions de la mateixa idea. Altres
al·lusions a la idea de les correspondències a mitjans dels anys cinquanta (el
que situaria la data de redacció del sonet cap a 1855, com apuntàvem
anteriorment) les trobem en el pròleg que va redactar el 1856 per a la traducció
de les Histoires extraordinaires83, de E.A. Poe, o en el prefaci de 1857 per a les
Nouvelles Histoires extraordinaires: “C’est ce admirable, cet immortel instinct de
Beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu,
comme une correspondance du Ciel” [ibid., 842]; aquest fragment el tornaria a
incloure Baudelaire en un text de 1859 sobre Gautier.
El text més important pel que fa a la vinculació entre Baudelaire i les teories de
Swedenborg serà el retrat de Victor Hugo que va escriure per a la sèrie Les
Poètes français, publicat el 186184. En aquest text Baudelaire parla del misteri i
de l’harmonia de la natura, i de la seva grandesa que només es pot revelar
poèticament: “Fourier est venu un jour, trop pompeusement, nous révéler les
mystères de l’analogie. [...] D’ailleurs Swedenborg, qui possédait une âme bien
plus grande, nous avait déjà enseigné que le ciel est un très grand homme; que
tout, forme, mouvement, nombre, couleur, parfum, dans le spirituel comme dans
le naturel est significatif, réciproque, converse, correspondant.” [BAUDELAIRE,
1990, 132-133]. El poeta, per Baudelaire, no és en el fons res més que un
desxifrador dels jeroglífics de la natura: “Si nous étendons la démonstration [...]
nous arrivons à cette vérité que tout est hyéroglyphique, et nous savons que les
symboles ne sont obscurs que d’une manière relative, c’est-à-dire selon la
83

“La nature dite inanimée participe de la nature des êtres vivants, et, comme eux, frissonne d’un
frisson surnaturel et galvanique” [ibid., 842]. De fet un dels contes de Poe inclosos en el recull, La
carta robada, també feia referència a la mateixa qüestió: “El món material [...] abunda en analogies
molt estrictes amb l’immaterial” [POE I, 2002, 470]

84
Aquest text es cita sovint en la bibliografia com pertanyent a L’art romantique. Aquest títol
correspon al d’un dels dos volums (l’altre és Curiosités esthétiques) en què els editors de
Baudelaire van dividir la seva crítica d’art i literària pòstumament, per a la seva publicació. Cal
assenyalar que també el mateix Hugo va escriure almenys un poema que podem considerar com a
penetrat d’un profund esperit swedenborgià, Dieu (1855-56; com veiem, més o menys el mateix
moment en què Baudelaire escriu segurament Correspondances).
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pureté, la bonne volonté ou la clairvoyance native des âmes” [ibid., 133]; no cal
dir que l’al·lusió al caràcter jeroglífic de la natura és clarament d’arrel
swedenborgiana, com ho és també la referència a l’exactitud matemàtica de la
llengua poètica: “Chez les excellents poètes, il n’y a pas de métaphore, de
comparaison ou d’épithète qui ne soit d’une adaptation mathématiquement
exacte dans la circonstance actuelle, parce que ces comparaisons, ces
métaphores et ces épithètes sont puisées dans l’inépuisable fons de l’universelle
analogie, et qu’elles ne peuvent être puisées ailleurs.” [ibid., 133]
De tot plegat es desprèn doncs que a l’entorn de 1855 hi ha un interès general
en l’obra de Baudelaire per la qüestió de les correspondències en particular i per
l’obra de Swedenborg en general, per la qual cosa aquesta data és amb molta
probabilitat la de creació del famós sonet; de fet no sabem quan i com
Baudelaire va tenir accés directe, si el va tenir, a l’obra del pensador suec, però
és possible que si més no conegués la traducció Du ciel et de ses merveilles, et
de l’enfer, d’après ce qui a été entendu et vu par Emmanuel Swedenborg, que
s’havia publicat a París el 1850. Val a dir que el sentit darrer del poema ha estat
també discutit: mentre que alguns neguen que Baudelaire hi expressés cap
esperit transcendent i veuen el poema des d’una òptica eminentment sensualista
(aquest seria el punt de vista de Claude Pichois, l’editor i curador de l’edició de la
Pléiade que he utilitzat aquí), d’altres en fan el centre d’una certa mística
baudelairiana. Alguns autors han volgut posar èmfasi en el fet que la
interpretació transcendentalista i la sensualista del poema no es contradiuen, tot
i deixant clar que en el cas de Baudelaire, un poeta primordialment sensorial, li
interessen més les relacions misterioses entre els diversos ordres de la
percepció que no el desxiframent místic dels símbols de la natura. [LOPEZ, 1999,
29]
Al meu entendre, no existeix cap contradicció entre aquests punts de vista,
perquè tots troben justificació, i complementarietat, en el text. Podem afirmar per
exemple l’existència d’un cert contingut espiritual del concepte de les
correspondències sobretot a partir d’un altre text del propi Baudelaire que més
endavant comentarem, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, en el que inclou
els dos primers quartets del sonet; en les línies que precedeixen aquesta
autocitació, a mode de justificació, Baudelaire escriu: “[...] ce qui serait vraiment
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surprenant, c’est que le son ne pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne
pussent pas donner l’idée d’une melodie, et que le son et la couleur fussent
exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le
monde comme une complexe et indivisible totalité” [BAUDELAIRE, 1990, 784].
L’al·lusió a l’origen diví d’aquest concepte de totalitat fa que, en la meva opinió,
calgui tenir molt present el sentit transcendent del poema.
Òbviament, Baudelaire juga en aquest sonet amb els dos nivells, vertical i
horitzontal, que hem atribuït a les correspondències en començar: el primer
tindria un caràcter eminentment espiritual, mentre que el segon és més
particularment sinestètic i sensual. És en la primera estrofa del poema on es
concentra la càrrega diguem-ne vertical, espiritual: l’home estableix, a través
d’una natura completament simbòlica i alhora sagrada, relacions amb un
quelcom que no anomenarem Déu però al que podem atribuir sens dubte un
caràcter transcendent i espiritual, potser no religiós, però si clarament metafísic.
Baudelaire no està pas desplegant ni una doctrina ni una teoria (la poesia no és
ni religió ni filosofia), però si que es permet establir aquest joc entre l’home, el
símbol i el més enllà que trobàvem també en textos swedenborgians, i com hem
vist apareix en diversos moments de la seva obra. Baudelaire recorre en aquest
primer quartet a l’analogia entre la natura i el temple, que es correspon amb el
concepte d’unitat de la creació, tal i com l’hem vist en Plató i Plotí i s’accentua en
el romanticisme (com, per exemple, en l’analogia bosc-catedral, de ressonàncies
chateaubriandesques). D’altra banda, no s’està d’al·ludir al fet que la comunió
home-natura no és continua (d’aquí l’adverbi “parfois”), així com que és obscura,
tot i que com hem vist abans tot depèn en part del desxifrador.
La resta d’estrofes del poema estan imbuïdes d’un esperit sensualista que
podem posar més en relació amb les primeres fonts que hem citat, especialment
amb el text de Hoffmann, que com ja hem assenyalat pertany més a una tradició
sinestètica, i per tant horitzontal, que no espiritual en la línia swedenborgiana; en
aquestes estrofes Baudelaire insisteix, ja no entre la unitat o relació entre un
món immanent i un de transcendent, sinó en la unitat interna de tots els elements
de la natura i en les correspondències i lligams entre si d’aquests. En aquest
sentit cal destacar la importància dels perfums; com hem vist en ocupar-nos
d’aquesta qüestió, l’exploració artística de la sinestèsia s’ha centrat sobretot en
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la relació entre sons i colors, i tot que en determinats moments les olors van tenir
un paper destacat, en general semblen quedar en segon terme. Baudelaire hi
posa aquí un gran èmfasi, adjectivant els perfums com a frescos, dolços, verds,
o bé corromputs, rics i triomfants, abans de citar-ne quatre exemples concrets
com poden ser l’ambre, el mesc, el benjuí i l’encens [CHAIX, 1919, 48-51].
Aquest aspecte sensualista és tractat també en altres textos baudelairians; en un
dels capítols de Les Paradis artificiels (1860), el que porta per títol Le Poème du
haschisch, Baudelaire fa una altra reflexió sobre el tema de les analogies entre
els sentits, en aquest cas però sota l’efecte al·lucinatori de la droga:
“[...] Les sons se revètent de couleurs, et les couleurs contiennent une
musique. Cela, dira-t-on, n’a rien que de fort naturel, et tout cerveau
poétique dans son état sain et normal, conçoit facilement ces analogies.
[...] Les notes musicales deviennent des nombres, et si votre esprit est
doué de quelque aptitude mathématique, la mélodie, l’harmonie écoutée,
tout en gardant son caractère voluptueux et sensuel, se transforme en
une vaste opération arithmétique [...]” [BAUDELAIRE, 1975, 419]
L’experiència que cita, en aquest, cas, no té res del contingut espiritual que hem
indicat que és present en el tema de les correspondències, sinó que es limita a
un experiment purament sensual i mental; tot i això, aquesta experiència d’unitat
dels sentits si que està estretament lligada a la qüestió de la sinestèsia. Més
endavant en canvi, sempre en el mateix capítol, fa tota una altra referència;
comentant de nou l’efecte de l’haixix sobre els temperaments nerviosos diu que
en aquests, en el primer moment de l’embriaguesa, “les couleurs prendront une
énergie inaccoutoumée et entreront dans le cerveau avec une intensité
victorieuse” [ibid., 430]. I segueix:
“Cépendant se développe cet état mystérieux et temporaire de l’esprit, où
la profondeur de la vie, hérissée de ses problèmes multiples, se révèle
tout entière dans le spectacle, si naturel et si trivial qu’il soit, qu’on a sous
les yeux, - où le premier objet venu devient symbole parlant. Fourier et
Swedenborg, l’un avec ses analogies, l’autre avec ses correspondances,
se sont incarnés dans le végétal et l’animal qui tombent sous votre
regard, et au lieu d’enseigner par la voix, ils vous endoctrinent par la
forme et par la couleur.” [ibid., 430]
Aquí la referència als dos autors ja dóna un altre to: el món visible ens apareix,
en les seves formes i colors, com a signe d’alguna altra cosa que ens
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assenyalen mitjançant les correspondències i analogies, i tota la profunditat de la
vida, diu Baudelaire, es revela en allò que tenim davant dels ulls, per més senzill
que ens sembli ser. Aquest passatge també prova que per Baudelaire, el
concepte de Fourier de l’analogia és equivalent a les correspondències
místiques swedenborgianes.
Sigui quin sigui doncs el punt de vista que es vulgui privilegiar, el cert és que en
el conjunt de l’obra de Baudelaire, anant més enllà ja del comentari d’aquest únic
poema, trobem de forma irrenunciable no només un interès pel món de les
correspondències i les analogies sensuals i sinestètiques, sinó sobretot una
preocupació profunda pel problema de la Unitat del món, o més aviat, per la
pèrdua de la unitat originària, fins al punt que podem afirmar que la creença en la
Unitat perduda és al centre del pensament de Baudelaire. És per, d’alguna
manera, conjurar aquest perill del trencament de la unitat, del desequilibri o
dissonància de les dualitats, que Baudelaire s’agafa a la idea de les
correspondències; el poeta refusa la idea dels elements duals com a contraris i
en cerca, més aviat, la continuïtat, en la línia del que com hem vist havia vingut
fent tota una tradició filosòfico-religiosa des de l’antiguitat. Baudelaire, doncs, pot
ser considerat la figura central en la introducció del concepte (que no del terme,
com hem vist) de sinestèsia en la cultura del Simbolisme francès, sempre vist
des de la doble vessant sensual-espiritual que ja hem citat en el seu moment, i
que com veiem s’encarna en tot el poema; ja hem vist que la seva figura és,
també en aquest aspecte, en gran mesura la d’un mediador original entre el
romanticisme i el Simbolisme [PAISSA, 1995, 39]. Pel que fa al tema específic de
la sinestèsia literària, Baudelaire també és clau, ja que la seva obra marca tant
un punt d’arribada com un de partença en aquest àmbit.
L’obra de Baudelaire representaria doncs l’autèntica consciència estètica del
concepte de correspondències, en la seva doble vessant. D’aquesta fusió dels
dos aspectes en sorgirà la seva visió del concepte romàntic de l’obra d’art total
com a obra transcendent, que pot connectar l’home amb quelcom de superior,
sigui aquest quelcom Déu, sigui la Imaginació (com és sabut, la superior de les
facultats per Baudelaire), i que permet una comprensió unitària del món tal i com
es cercava. La Imaginació és per Baudelaire la facultat que permet imitar l’acció
creadora de Déu, i per tant l’artista pot, creant la xarxa de correspondències
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interartístiques, imitar la xarxa còsmica de correspondències creada per Déu;
dues totalitats, doncs, que es responen una a l’altra85. En l’obra de Baudelaire
trobem com conflueix el concepte místic inherent tant al tema de les
correspondències com a gran part de la tradició sinestètica (com hem anat veient
en els capítol anteriors). A la fi d’un dels seus poemès, Tout entière, Baudelaire
ja havia dit d’alguna manera que les dues coses són una: “Ô métamorphose
mystique / De tous mes sens fondus en un!” [BAUDELAIRE, 1975, 42], on el
concepte “místic” remet a la unitat profunda i tenebrosa de Correspondances,
mística que s’assoleix precisament a través de la fusió dels sentits.

2.3.2. Wagner i la Gesamtkunstwerk
A banda del gran compositor que va transformar el concepte i la pràctica de
l’òpera contemporània, Richard Wagner (1813-1883) també va ser un notable
escriptor i pensador i un assagista molt destacat, autor de nombroses crítiques i
articles sobre qüestions relacionades amb l’òpera, la música i l’art en general
que exercirien una influència extraordinària sobre la cultura del seu temps i de
forma molt especial sobre el Simbolisme finisecular, com veurem més endavant
en un capítol sobre la recepció de Wagner en el Simbolisme. La seva obra
teòrica és clau en la història que estem traçant aquí, però en el seu cas, no
perquè faci referències ni a Swedenborg ni al tema de les correspondències,
com hem anat veient sobretot fins ara. La seva aportació principal al tema que
aquí ens ocupa és la d’haver formulat per primera vegada el concepte de
Gesamtkunstwerk o obra d’art total86 com a unió de totes les arts, que
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És especialment en el Salon de 1859 on Baudelaire reflexiona sobre el poder i paper de la
imaginació: “Mystérieuse faculté que cette reine des facultés! Elle touche à toutes les autres; elle
les excite, elle les envoie au combat. [...] C’est l’imagination qui a enseigné à l’homme le sens
moral de la couleur, du contour, du son et du pafum. Elle a créé, au commencement du monde,
l’analogie et la métaphore. Elle décompose toute la création, et, avec les matériaux amassés et
disposés suivant des règles dont on ne peut trouver l’origine que dans le plus profond de l’âme, elle
crée un monde nouveau, elle produit la sensation du neuf. Comme elle a créé le monde (on peut
bien dire cela, je crois, même dans un sens religieux), il est juste qu’elle le gouverne” [BAUDELAIRE,
1990, 620-621]. I en el següent capítol del text, citant i traduïnt a Mrs. Crowe, escriu: “Par
imagination, je ne veux pas seulement exprimer l’idée commune impliquée dans ce mot dont on fait
si grand abus, laquelle est simplement fantaisie, mais bien l’imagination créatrice, qui est une
fonction beaucoup plus élevée, et qui, en tant que l’homme est fait à la ressemblance de Dieu,
garde un rapport éloigné avec cette puissance sublime par laquelle le Créateur conçoit, crée et
entretient son univers” [ibid., 624]. Val a dir que tant Mrs. Crowe com Poe, l’altra gran font de
Baudelaire pel que fa a la qüestió de la imaginació, s’havien inspirat en Coleridge i en els romàntics
alemanys, sobretot Schlegel, Schelling, Fichte i al principi, Kant.
86

El terme alemany Gesamtkunstwerk el trobem traduït en diversos textos com “obra d’art total”,
“obra d’art integral” o “obra d’art completa”. Alguns autors [BABLET, 1995, 21] proposen, en aquest
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esdevindria un dels temes principals de la cultura simbolista i també, en
conseqüència, pels pintors abstractes que aquí ens interessen; en aquest sentit,
i com diu Bablet, “l’oeuvre de Richard Wagner constitue un point de départ dans
la théorie, l’utopie et la réalisation de l’oeuvre d’art totale. Un point d’ancrage”
[BABLET, 1995, 19]. La Gesamtkunstwerk wagneriana és la primera proposta
concreta, després de tota la història de les reflexions a l’entorn de la unitat del
món i de les arts que hem estat veient, per tal de fer realitat allò que en gairebé
tots els autors que hem vist roman principalment com a ideal; i és per tant també
la primera resposta al projecte romàntic de l’obra d’art capaç de guiar l’home, i
per tant la societat, vers la seva regeneració.
D’entre la seva abundant producció teòrica, dos són els textos bàsics en què
Wagner va exposar la seva teoria de la unitat artística tal i com aquí ens afecta, i
per tant són els textos en què ens centrarem: Das Kunstwerk der Zukunft [L’obra
d’art del futur], redactat el 1849 a Zuric i publicat l’any següent a Leipzig, i Oper
und drama [Òpera i drama], també redactat a Zuric entre 1850 i 1851 i publicat el
1852; aquest darrer text es pot considerar, de forma especial, la cimera de la
producció teòrica wagneriana, ja que hi recupera i amplia aspectes que ja havia
apuntat en el tractat anterior. Tots dos tractats, com veiem, els va escriure
Wagner en un breu interval de temps del seu exili suís, durant l’època en què es
va dedicar amb més intensitat al seu treball teòric i en què es va gestar al mateix
temps el nucli del que hauria de ser el seu cicle d’òperes conegut com la
Tetralogia.
Abans d’entrar a comentar quina és la proposta teòrica que ens fa Wagner en
aquests textos, val la pena de recordar que el seu origen intel·lectual el trobem
molt clarament en el romanticisme alemany, i de forma molt especial en Hegel
[WAGNER, 2000, 186 i segs]. El tema de la necessitat de recuperar la unitat
després de l’escissió és, com hem vist, fonamentalment romàntic, com ho són la
seva oposició a una visió exclusivament positivista de la ciència o la creença en
el poder salvífic de l’art: “La obra de arte real, es decir, la obra de arte que se

cas en francès, la traduccio “oeuvre d’art commun”, que seria la solució que va aportar
Proud’homme en la seva traducció dels textos de Wagner. Val a dir també que segons sembla el
terme Gesamtkunstwerk va ser utilitzat per primera vegada pel filòsof romàntic Karl Friedrich
Eusebius Trahndorff en la seva obra Aesthetik oder Lehre der Weltanschauung und Kunst (1827),
en què ja parlava, uns quants anys abans que Wagner, de com les diverses arts poden arribar a
confluïr en un sol espectacle [MOST, 2003, 23]
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presenta de un modo inmediatamente sensible, en el momento de su
manifestación más corpórea, es también, por lo tanto y ante todo, la salvación
del artista, el exterminio de las últimas huellas de la arbitrariedad creadora” [ibid.,
33]. En aquest sentit, és important veure com alguns dels autors i influències
més importants en la formació intel·lectual i estètica de Wagner són alguns dels
que hem citat aquí, com Goethe, Schiller o Hoffmann. També hem d’assenyalar
que, almenys en l’època en què va escriure aquests textos, estava molt influït
per les teories socials de Ludwig Feuerbach (a qui dedica precisament L’obra
d’art del futur) i fins i tot per l’anarquisme de Bakunin, a qui va conèixer
personalment. De fet el seu exili va ser motivat precisament per haver participat
en els moviments revolucionaris de Dresde de maig de 1849; tots aquests
elements es perceben clarament en les teories que proposa en aquests tractats,
tenyides d’un cert utopisme socialista. Hem de tenir també present que la prosa
teòrica de Wagner (i en això la podem assimilar fàcilment, com veurem, a la dels
pintors abstractes) conté una terminologia filosòfica que utilitza de forma
personal i poc acadèmica, i per això alguns passatges resulten, a vegades, de
sentit confús; de tota manera, la intenció final de la seva argumentació teòrica
queda explicada amb molta claredat.
L’objectiu de la teoria wagneriana que s’exposa en aquests textos és mostrar
que l’òpera, almenys tal i com existia quan ell escrivia (amb les úniques
excepcions del treball de Mozart i Gluck), era una forma artística totalment
mancada de cohesió i unitat interna; no era res més una successió d’àries i
peces musicals ben acabades en si però sense cap connexió entre elles, que no
tenien cap sentit d’obra unitària. El motiu principal d’aquesta mancança (i aquest
és l’argument més repetit) seria el desequilibri entre les dues principals parts
constituents de l’òpera, la música i el drama, ja que, com ell mateix diu, “l’error
en el gènere artístic de l’òpera residia en el fet que d’un mitjà d’expressió (la
música) hom n’havia fet un fi, i del fi de l’expressió (el drama), en canvi, un mitjà”
[WAGNER, 1995, 41]. Des d’aquest punt de vista, doncs, l’òpera era un art
segmentat, que havia perdut tota la força original que posseïa el drama grec
d’expressar en tots els seus matisos la grandesa de la condició humana, a través
d’una forma artística en què música, dansa i poesia es fonien a través del ritme.
Recordem que Wagner, seguint com dèiem abans la línia romàntica, concebia
també el món grec com un paradís no escindit, en el qual, per tant, home i
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natura, raó i sentiment es fonien en una única dimensió totalitzadora de
l’experiència humana87; en el món grec, segons la seva visió, una forma artística
tan íntegra i potent com la tragèdia era possible perquè la produïa una societat
cohesionada i unida com la de la Grècia clàssica. En aquesta mateixa tradició,
per Wagner la història de la cultura occidental era d’alguna manera una història
de decadència des de la grandesa i la lluminositat de la cultura grega, fins al
lamentable estat de les arts i de la societat en general en el moment en què ell
escrivia. Wagner considerava que la seva era una època del tot materialista,
economicista i egoista, dominada per l’individualisme i la competència, mancada
de tot ideal; i que per tant només podia produir una forma artística com l’òpera
del moment, pobra i fragmentada, que ens apareix com a part de la decadència i
imatge al mateix temps d’aquesta.
És en resposta a això que Wagner llençarà la seva proposta artística i teòrica.
En aquest sentit, entenent que aquesta obra s’adreça precisament a la
recuperació d’aquesta unitat total en tots els àmbits de la que l’art dramàtic total
que ell proposa n’haurà de ser el gran paradigma, el treball de Wagner ens
apareix com el primer gran intent modern d’oferir des de l’art una resposta
completa als mals de la societat88: es pot iniciar la regeneració social a partir del
model i l’educació que representen unes arts escèniques que puguin recuperar
la grandesa, la unitat i la integritat, en tots els sentits (estètics però també de
87

Al seu text Die Kunst und die Revolution [L’Art i la revolució] (1849), Wagner refereix així la seva
visió de l’art grec: “L’esprit grec, tel qu’il se manifesta à son apogée, dans l’État et dans l’Art,
lorsqu’il eut triomphé de la grossière religion naturelle de la patrie asiatique, et qu’il eut placé au
sommet de sa conscience religieuse, l’homme libre beau et fort, trouva son expression la plus
adéquate en Apollon, le dieu réellement souverain et national des tribus helléniques. [...] Ainsi le
voyait l’Athénien, quand toutes les impulsions de son beau corps, de son esprit infatigable, le
poussaient à faire renaître son essence propre par l’expression idéale de l’Art; quand sa voix pleine
et sonore s’élevait dans le choeur, pour chanter à la fois les créations du dieu et marquer aux
danseurs le rhytme plein d’élan de la danse qui représentait ces actions mêmes dans [ses]
mouvements gracieux et hardis; [...]. Et tel aussi voyait le dieu splendide, le poète tragique, inspiré
par Dyonisos, lorsqu’il montrait à tous les éléments des arts engendrés sans contrainte, d’euxmêmes et par nécessité naturelle intime, le verbe hardi qui enchaîne, le but poétique sublime, où
tous devaient se réunir comme en un foyer unique, pour enfanter la plus haute oeuvre d’art
imaginable, le Drame.” [reproduït a BABLET, 1995, 35-36]. No cal dir que els elements fonamentals
de la caracterització d’Apol·lo i Dionís en l’art grec els retrobarem anys més tard en El naixement
de la tragèdia (1871) de Nietzsche, obra nascuda precisament de les relacions entre els dos
autors.
88

“El verdadero esfuerzo del arte es por tanto el de abarcarlo todo: quién está poseído por el
verdadero impulso artístico desea alcanzar, mediante el desarrollo máximo de su propia
capacidad, no la glorificación de esa capacidad propia, sino la del ser humano en el arte en
general.” [WAGNER, 2000, 143]
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contingut) que tenien en el món grec. Val a dir que la creença de Wagner en les
possibilitats del teatre com a agent actiu de regeneració social es basen, a part
de en les seves pròpies idees i sentiments, en una tradició alemanya que es
remunta com a mínim a Lessing i Schiller que veia en els aspectes social i públic
del teatre una ocasió d’or per educar la ciutadania [MOST, 2003, 25]; i que
aquesta visió social de les possibilitats del teatre perdurarà fins entrat el s. XX,
com veurem amb el context de Kandinsky.
A partir de tot això, Wagner considerarà l’obra d’art, i més concretament la nova
forma operístico-dramàtica que ell proposa89, no només com la forma que ha de
regenerar l’òpera tal i com es coneix, sinó la que ha de recuperar la grandesa de
la tragèdia grega tot esdevenint el lloc de la reunificació entre l’esperit i la natura.
Però això no passarà en una òpera concebuda com les que coneixen els seus
contemporanis, sinó que s’esdevindrà només en la nova obra d’art del futur, la
que serà “la gran obra de arte integral (grosse Gesamtkunstwerk), que ha de
abarcar todos los géneros del arte utilizando en cierto modo como medio a cada
uno e incluso aniquilándolos en aras de la consecución de la finalidad global de
todos ellos, a saber, de la presentación incondicionada e inmediata de la plena
naturaleza humana” [WAGNER, 2000, 47; aquest seria el primer dels textos
wagnerians en què apareix el mot Gesamtkunstwerk]. La Gesamtkunstwerk,
l’obra total, vé definida doncs com aquella en què tots els gèneres i formes
artístics han de concórrer, deixant de banda si cal els seus trets específics i
definitoris, per tal de crear una obra que no és la suma de tots i cadascun d’ells,
sinó una nova forma artística de la que tots formen part i en la qual és aquesta
totalitat la que realment els dóna sentit90. I aquesta obra integral és el drama,
perquè l’escena és l’únic espai en què la regeneració artística és possible:
“La más alta obra de arte común es el drama: éste sólo puede existir en
su posible plenitud si se dan cita en él cada una de las modalidades
artísticas en su máxima plenitud. El verdadero drama sólo es concebible
cual brotando del afán común de todas las artes por comunicarse del
89

Schelling havia insistit també en què l’òpera, tot i ser en el seu moment una caricatura de la
grandesa de les arts dramàtiques gregues, podia ser en el futur, en la unió de música, drama,
poesia, cant, dansa i pintura, la manifestació teatral més ben compensada i que millor ens pogués
remetre a les arts dramàtiques gregues originals. [MOST, 2003, 22]
90

“Ni siquiera una sola capacidad ampliamente desarrollada de las artes individuales permanecerá
sin utilizarse en la obra de arte integral (Gesamtkunstwerk) del futuro; sólo por ésta conseguirán
aquéllas tener plena vigencia.” [WAGNER, 2000, 149]
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modo más inmediato a la opinión pública común: cada modalidad artística
individual es capaz, para que se la entienda plenamente, de revelarse a
esa opinión mediante la comunicación común con las restantes
modalidades artísticas en el drama, pues el propósito de cada una de
ellas por separado sólo se logra por completo con la colaboración mutua
de todas, haciéndose entender cada una por las otras y comprendiendo
por su parte a las demás.” [WAGNER, 2000, 143]
Tot i aquesta declaració d’intencions, però, és clar que Wagner va dedicar més
atenció, en els seus textos i sobretot en les seves grans composicions, a la
música i a la lírica (el drama), fins i tot a la dansa, que a cap altra forma
artística91; de fet, música, text (poema) i dansa (que no ballet) són les tres arts
sobre les que es construïa la tragèdia grega. En el drama del futur, cadascuna
d’elles haurà de deixar de banda la seva especificitat, per tal de reunir-se totes
en una forma superior:
“Sólo cuando se quiebre la obstinación de las tres modalidades artísticas
en ser autónomas y dicha obstinación se transforme además en amor
hacia las otras; cuando ellas mismas dejen de ser artes aisladas, sólo
entonces serán todas capaces de crear la obra de arte lograda; en efecto,
en este sentido su propia desaparición ya es por sí misma, enteramente,
esa obra de arte, muerte de aquéllas convertida de inmediato en vida de
ésta.” [WAGNER, 2000, 113]
Tal i com Wagner ho explicarà, en aquesta obra del futur les diverses disciplines
artístiques no participaran sempre en una proporció exactament igualitària, sinó
que la seva presència en l’escenari s’anirà equilibrant en funció de les
necessitats dramàtiques i expressives del moment, i per tant serà possible que
tan aviat predomini una d’elles, com que dues d’elles s’aliïn, com que totes
plegades apareguin en tota la seva potència [BABLET, 1995, 26]
En efecte, malgrat que el concepte d’obra d’art total evoca per a nosaltres la unió
de totes les disciplines artístiques en una forma total superior, certament per a
Wagner les tres disciplines més estretament vinculades a la posta en escena de
la tragèdia grega formaven sens dubte la triada sobre la que s’havia de sostenir

91
Tot això, a banda del fet que en general sempre s’ha considerat que la música és l’element més
important de les grans òperes wagnerianes, per sobre del component líric. Cal dir però, en favor de
la concepció i les pretensions del compositor, que si ens fixem en les aportacions de les postes en
escena més avantguardistes dels darrers anys no podrem dubtar de l’important component
potencial visual i escenogràfic del seu treball; el fet que aquest sigui més ben reconegut avui que
en el seu moment més aviat ve a confirmar la validesa de les seves teories de cares al futur al que
ell sempre s’adreça.
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tota la construcció d’aquesta obra total. Tot indica també que la sensibilitat i el
coneixement wagnerians respecte a les arts plàstiques eren escassos, i per tant
és molt poc l’espai que els dedica; a L’obra d’art del futur encara hi fa
referències, però a Òpera i drama pràcticament han desaparegut i gairebé tot
l’assaig gira al voltant de la relació entre música i poesia. La pintura sembla
situar-se en la darrera posició de la seva jerarquia artística, i el rol que se li
concedeix és poc important, limitada a ser un teló de fons al gran drama que té
lloc al primer pla de l’escenari. En la disquisició de Wagner sobre el paper de les
arts visuals en el drama del futur, però, hi ha un parell d’elements que ens
resulten molt interessants. El primer és que per Wagner la forma pictòrica més
interessant és la pintura de paisatges, en la que veu una invitació de la pintura a
l’home a integrar-se precisament en una natura de la que normalment està
allunyat en un marc molt més gran del que estem habituats a contemplar:
“Aquello que el pintor de paisajes, con el afán de transmitir lo captado y
percibido, había comprimido hasta ese instante en el estrecho marco de un
cuadro hará ahora que llene el amplio marco del teatro trágico, configurando
todo el espacio del escenario como prueba de su fuerza creadora natural.”
[WAGNER, 2000, 145]. És curiós que Wagner situï precisament en la pintura de
paisatges el germen de la pintura del futur, ja que cal assenyalar que tant
Kandinsky com Mondrian van arribar a l’abstracció a partir precisament del
paisatgisme. Val a dir que Wagner, malgrat que ho va desitjar (va intentar portar
a terme un treball conjunt amb Böcklin que finalment no va sortir), no va tenir mai
l’oportunitat de col·laborar per als seus projectes escènics amb els artistes
destacats del seu temps, i per tant des d’aquesta perspectiva el seu treball va
quedar molt limitat.
L’altre element interessant és el seu èmfasi en l’arquitectura com a art plàstica
unificadora i bàsica per a l’òpera del futur, i per tant en l’arquitecte com en la
figura que aglutinaria totes les arts en l’òpera [WAGNER, 1995, 40]; com veurem,
també per Kandinsky i sobretot per Mondrian l’arquitectura acabarà essent en
gran mesura la que oferirà les majors possibilitats d’integració artística. Aquest
interès de Wagner es va concretar en la construcció entre 1872 i 1875 del
Festspielhaus de Bayreuth, el gran teatre construït per Otto Brückwald però
concebut i ideat per Wagner per a la representació de les seves pròpies òperes,
en què va materialitzar els criteris sobre com s’havia de portar a terme la
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representació escènica que havia anat elaborant al llarg de tota la seva carrera.
Entre aquests, destaca la voluntat de Wagner d’ “amagar” l’orquestra als ulls del
públic, de forma no tan sols d’allunyar l’espectador de l’acció que té lloc a
l’escenari, sinó sobretot de fer que la música es sentís d’alguna manera com
provenint de tot l’espai.
El creador d’aquesta obra del futur, doncs, no serà ja un home especialitzat, sinó
un creador necessàriament polifacètic que sigui capaç de sumar i potenciar les
diverses modalitats artístiques en grans creacions multidisciplinars; Wagner, de
fet, sembla pensar al llarg de tota la seva trajectòria en un creador “col·lectiu”, és
a dir, en la suma del treball de molts artistes diferents, més que en un sol artista
capaç d’assumir ell sol tots els rols: “[...] – a esta gran obra integral él no la
reconoce como la posible acción arbitraria de un individuo, sino como la
imaginable obra necesariamente colectiva de los seres humanos del futuro.”
[WAGNER, 2000, 47]; o bé: “¿quién será el artista plástico del futuro? [...]
Digámoslo en una palabra: el pueblo. El mismo pueblo, al que hoy en día
nosotros mismos le debemos la única obra de arte verdadera que habita en
nuestro recuerdo y que no hemos imitado sino deformándola; el pueblo, que es
el único al que debemos el arte en general.” [WAGNER, 2000, 164]. Malgrat això,
en el seu cas particular ell va intentar intervenir sempre en tots els estadis del
seu treball, fent no només de compositor sinó també d’escenògraf i de director
de les seves pròpies òperes. Unes obres, per altra banda, que des del punt de
vista del contingut hauran de saber recuperar la memòria i el sentit dels herois i
de la tradició cultural occidental (ja sabem que Wagner va cercar els arguments
de les seves òperes en la mitologia nòrdica i germànica, buscant en realitat els
fonaments culturals arquetípics en què tot home es pogués reconèixer). En
aquest sentit cal assenyalar que Wagner no només insistirà en què totes les arts
s’han d’unir en una gran i nova forma artística que les integri totes, sinó que
alhora forma i contingut en l’obra del futur han de ser també, necessàriament, tot
un:
“[...] definirem la forma d’art unitària més perfecta com aquella en la qual
un conjunt vastíssim de fenòmens de la vida humana pot – en tant que
contingut – comunicar-se al sentiment mitjançant una expressió tan
perfectament intel·ligible, que aquest contingut es manifesta en tots els
seus elements com un contingut que excita i satisfà completament el
sentiment. El contingut doncs ha d’ésser sempre present en l’expressió, i
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per tant l’expressió artística ha d’ésser sempre representativa del
contingut en tota la seva extensió, car el no-present només és copsat pel
pensament, i el present només és copsat pel sentiment” [WAGNER, 1995,
349]
En els seus textos, doncs, resulta evident que només l’obra d’art que integra
totes les disciplines pot ser la forma adequada per expressar tota la grandesa de
la condició humana, la “gran obra universal del futuro” [WAGNER, 2000, 50]. Però
malgrat aquest convenciment, en la seva realització pràctica Wagner va ser
probablement el primer en experimentar quelcom que més endavant els autors
simbolistes, i Mallarmé en especial, sentirien dolorosament: la distància entre el
projecte i el concepte de l’autor i la seva realització material. En efecte, és cert
que amb els anys, el projecte total de Wagner es va anar decantant cap a una
importància cada vegada major de la música en detriment de les altres
disciplines; però també cada vegada més es va adonar de les dificultats, si més
no en el seu temps, de portar a la pràctica un projecte tant vast com aquesta
obra total que somiava, fins al punt que la seva dona, Còsima, ens el cita
reclamant, igual com havia aconseguit fer l’orquestra invisible, també un “teatre
invisible” [BABLET, 1995, 34]. El primer artista en formular de forma completa
l’ideal de la Gesamtkunstwerk, doncs, fou també el primer en patir la
impossibilitat de la seva realització.
En resum, podem dir doncs que la teoria i l’obra wagneriana van representar una
primera síntesi i un impuls d’un valor incommensurable, degut al seu gran
prestigi i influència, per a totes les recerques que a finals del s. XIX es van portar
a terme al voltant del tema de la unitat de les arts, tant des d’un punt de vista
estrictament formal com també a un nivell diguem-ne més espiritual. Pel que fa al
tema que aquí tractem, hem d’assenyalar també que en el seu conjunt ambdós
textos wagnerians respiren una fe cega en el futur, i de forma molt especial, en
les grans possibilitats que una forma artística completament renovellada podrà
jugar en una societat futura, com a força regeneradora i totalitzadora (l’obra d’art
total i la col·laboració dels artistes per realitzar-la es plantegen com a models de
l’esperit col·lectiu de la nova societat). Aquest aspecte profètic, gairebé dogmàtic
del text wagnerià, coincideix en gran mesura amb l’esperit que els textos de
Kadinsky i Mondrian mostraran, també sobretot en relació amb la seva visió
utòpica de la societat futura. En el cas de Kandinsky, a més, trobem una total
coincidència amb Wagner en el fet de veure en les arts escèniques la única
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possibilitat d’obra total del futur, a més de punts de contacte notables entre la
seva noció de necessitat interior i la wagneriana d’imperatiu interior [WAGNER,
1995, 41; WAGNER, 2000, 161 i segs.], i una visió comú força coincident de
l’artista com el personatge que veu, abans que la resta, les orientacions del futur;
veurem en Kandinsky quina fórmula pren aquesta qüestió, que el cas de Wagner
li serveix per cloure el text Òpera i drama: “El generador de l’obra d’art del futur
no és altre que l’artista del present, que pressent la vida del futur i que ansia
ésser-hi englobat. Aquell que del seu poder més íntimament personal nodreix en
ell aquesta aspiració, ja ara viu en una vida millor, però una única persona n’és
capaç: l’artista.” [WAGNER, 1995, 375].

2.4. Conclusions
Aquesta primera part ha volgut ser bàsicament una introducció històrica i teòrica
al pensament que trobem en el rerefons de la cultura simbolista, i en
conseqüència també de la pintura abstracta; de fet, la primera intenció d’aquest
treball, com ja he indicat, és aportar més elements per a la consideració de la
pintura abstracta com una forma artística d’un alt contingut intel·lectual que
culmina una certa tradició de pensament, i és per això que he volgut fer un
recorregut no exhaustiu, però si aturant-me en alguns dels moments principals
en què al llarg de la història de la cultura occidental es va forjant aquesta estreta
relació entre els conceptes d’unitat del món, correspondències i unitat de les arts
que haurà de ser tant important en l’art de finals del s. XIX. Un recorregut que,
com hem vist, va des de l’assumpció gairebé innata i natural dels antics de la
unitat i coherència de l’univers en tots els seus nivells, a la constatació romàntica
de la fragmentació d’aquesta unitat original, i als posteriors intents de
recuperació. La conclusió principal que se n’hauria de desprendre, doncs, és que
l’ideal de les correspondències artístiques i de l’obra d’art total, que estan tan
relacionades, es forja sobretot a finals del s. XIX com un intent de donar una
resposta des del món de les arts a una qüestió essencialment metafísica, com és
el problema de la unitat ideal i de l’escissió del món; dit d’altra manera, les
correspondències artístiques són una resposta a la nostàlgia d’aquesta pèrdua:
“Au début était la nostalgie. L’idée de l’oeuvre d’art totale prend
consistance, au XIXè siècle, sur fond d’un essentiel regret. L’unité est
perdue, la totalité s’est défaite, les arts travaillent (ou se divertissent)
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séparément, les individus se sont isolés de la communauté dans laquelle
ils vivaient authéntiquement. Il ne faut pas moins qu’une oeuvre d’art
totale pour combler une lacune si entière, pour compenser une perte qui
paraît d’autant plus profonde que son objet a été plus mythiquement
élevé.” [GALARD, 2003, 5].
O encara les podem entendre, també, com un intent de recuperar l’impuls
original de la creació del món: “Sous des concepts divers, union des arts,
synthèse des arts, collaboration des arts,..., se cache, depuis toujours, le même
desir de retrouver un improbable temps des origines de la création artistique, qui
se confondrait peu ou prou avec la Création elle-même.” [BABLET, 1995, 9]. Ara
bé, cal tenir ben present que aquesta proposta d’unió de les arts reposa sobre un
postulat principal: si totes les arts es poden reunir en una sola gran obra, és
perquè comparteixen quelcom d’essencial, una essència profunda que parteix
d’un mateix origen, d’una mateixa pulsió creadora. Igual que el món, avui
fragmentat, era en origen un, també les arts, d’alguna manera, comparteixen
aquesta unitat ontològica original que, tot i la seva posterior dispersió en les
diverses tècniques, es pot recuperar si totes convergeixen en la creació d’una
única Obra [MOST, 2003, 13].
Després d’aquesta panoràmica, doncs, i sobretot de veure les síntesi que
Baudelaire i Wagner, respectivament, efectuen de tot aquest material per
projectar-lo envers el món simbolista, podem afirmar ja la transcendència que
aquesta que hem anat anomenant teoria de les correspondències tindrà en el
desenvolupament de determinats grups artístics i literaris entre 1880 i 1914,
aproximadament; és a dir, al període que correspon al Simbolisme i que conduirà
a l’inici de l’abstracció: “et centrale [la teoria de les correspondències], elle l’est
parce que c’est par elle, et en elle, que se frayeront tout à la fois les discours qui
scandent, l’accompagnant, le passage du “Symbolisme” à une abstraction, et les
recherches picturales. Mais elle l’est aussi par ce qui, derrière elle, se manifeste
et s’affirme au plan d’une conception de l’univers.” [LAUDE, 1985, 37]. Laude
recorda en aquest mateix article la concepció monista que està en el rerefons
d’aquesta teoria, i que per tant remet a una consubstancialitat home-món
essencial en tot aquest discurs; si un color pur i un so s’identifiquen, doncs, és
precisament perquè tots dos participen d’un mateix món, d’una mateixa unitat
fonamental. Aquesta idea és, al meu entendre, un dels pilars fonamentals de la
recerca que conduirà a la pintura abstracta en els artistes aquí estudiats: “The
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theory of correspondences, the notions of universal nondescriptive symbols, of
music as the immaterial, nonmimetic ideal art form, encourage the evolution of an
aesthetic of abstraction, in which the mythic figure of Orpheus becomes
disembodied and absorbed into the theory on a purely conceptual level.”
[KOSINSKI, 1989, 68].
També és cert que aquest interès per la teoria de les correspondències es pot
posar clarament en relació, amb l’estat de desconcert i angoixa que es va viure a
Europa durant aquest període que hem assenyalat. L’inici del s. XX va
representar per a molts dels que el van viure el començament d’una època que
es mostrava molt incerta, i que tothom percebia clarament que seria alguna cosa
diferent, nova, respecte el que havia representat el s. XIX. El món occidental va
viure una època de canvi i de crisi que culminaria amb l’esclat de la Iª Guerra
Mundial (per a molts, el fet decisiu que realment marca el canvi de segle), i en la
que convivien tota l’herència del XIX amb tota una sèrie de noves idees i
moviments que maldaven per sorgir arreu d’Europa. En el panorama de caos i
d’indefinició que caracteritza aquest període, la teoria de les correspondències
va servir per a molts, probablement, com una taula de salvació a la que agafarse enmig de la dispersió inherent a l’època:
“ [...] it is now evident that by the turn of the century a belief in the inherent
oneness of the Cosmos had replaced the decadent anxiety of the
preceding decade. This belief was manifested in a renewed interest in the
theory of “correspondences” beloved of the Romantics [...] the need to
bring the multiplicity of apperances together into one fundamental and
united whole found perfect expression in a renewed aproach to landscape
painting.” [NAUBERT-RISER, 1995, 462-463]
Aquest tema ens obre les portes a la dimensió sòcio-política de la pintura
abstracta, que com veurem també resultarà ser d’extrema importància. En tot
cas, amb aquesta primera part espero haver mostrat la tradició filosòfica,
espiritual i cultural que es troba darrere el tema de la unitat de les arts, que tot
seguit veurem com es desenvolupa en el Simbolisme i quines formes pren en la
pintura abstracta.
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3. La unitat de les arts en el Simbolisme

He assenyalat ja en la introducció d’aquest treball les dificultats per definir amb
exactitud què va ser el moviment simbolista, fins i tot de decidir si va existir com
a tal; però també he afirmat que més enllà d’això, si que tenim prou elements
com per poder parlar, almenys, d’una estètica simbolista. Aquest capítol es
proposa doncs explorar en primer lloc els topants principals de la cultura
simbolista, i tot seguit entrar a comentar aspectes concrets com seran el paper i
les relacions entre pintura, literatura i música en l’art simbolista, el teatre com a
reunió de totes les arts, la qüestió de la integració artística, i finalment les arts
aplicades i la creació d’ambients totals. Amb tot plegat espero poder demostrar
que la cultura de la unitat artística en relació a la vessant espiritual que hem vist
fins ara serà un dels eixos principals del Simbolisme, i que serà assimilada pels
pintors abstractes de forma natural, juntament amb el contingut espiritual que s’hi
vincula, i per tant representa el punt de partida de les seves pròpies recerques
plàstiques.

3.1. La cultura i l’esperit simbolistes
Pocs conceptes son més ambigus i difícils de definir que els de “símbol” i
“simbolisme”, i sembla que en part aquesta dificultat s’ha traslladat a la
descripció del moviment al que donen nom i del que estem parlant aquí. De fet el
concepte de simbolisme és pràcticament inherent a qualsevol forma artística;
més encara, el pensament simbòlic és tan antic com el mateix home: la simple
idea de representar, sigui amb una paraula o amb una imatge, alguna altra cosa
que està absent, és ja una activitat altament simbòlica. Aquí però intentarem
centrar-nos en el Simbolisme, amb majúscula, com a tendència cultural
específica que es va viure arreu d’Europa a finals del s. XIX.
De totes les característiques del Simbolisme, les més rellevants i definitòries són
probablement el seu caràcter paneuropeu, i el fet que va afectar absolutament
totes les formes artístiques al llarg dels darrers vint anys del s. XIX. Aquest sentit
d’unitat i integració està de fet implícit en el mateix concepte de “símbol”; si ens
atenem al seu origen etimològic, sym-bolon és el terme grec que designava un
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objecte que es trencava en dues parts en acordar un pacte comercial o bé com a
gest d’hospitalitat per part d’un amfitrió al seu hoste. La reunió de les dues
meitats hauria de servir en el futur per certificar que, en efecte, aquells eren els
representants autoritzats de les persones que havien tancat el tracte, o bé per
recordar el deure de confiança o protecció entre aquells que un dia havien
compartit estada. Des d’aquesta perspectiva, symbolon s’oposa clarament al
concepte de diabolos, literalment allò que separa, divideix, contraposa; per tant,
per extensió, la negació de la possibilitat d’una comprensió global de l’univers.
L’aproximació simbòlica al món és aquella que intenta recuperar-ne la unitat
perduda, que vol unir tot allò que ha restat separat; l’aproximació diabòlica, en
canvi, té molt més a veure amb el reconeixement de la fragmentació ineludible
del món, i serà més característica de certs moviments de la modernitat.
A partir del seu origen grec, els mots “símbol” i “simbolisme” prendrien aviat un
sentit plenament lligat a la mitologia i la religió, de forma que durant segles
acabarien servint per designar un objecte o aparença sensual que tradueix o
al·ludeix a alguna idea abstracta; és en aquest context clarament religiós que
trobarem gairebé sempre aquests mots anteriorment a Baudelaire o a l’aparició
del Simbolisme. En tot cas, i de forma general, sembla ser que a finals del XIX el
concepte de símbol, sense tenir una definició clara, si que va acabar prenent
unes característiques més definides que serien les que en farien possible l’ús en
el context que ens interessa: un símbol s’entenia com un signe, que per tant
exigeix un desxiframent o interpretació per part d’aquell qui el vol comprendre;
en aquest signe els dos sentits, el concret o aparent i el més profund o ulterior
estan d’alguna manera fosos en un de sol; i a més, és possible (en realitat és
habitual) que darrera un signe d’aparença concreta s’hi amagui una multiplicitat
de sentits, alguns dels quals són accessibles a tothom i d’altres només
comprensibles pels iniciats [PEYRE, 1974, 17]. Molts artistes simbolistes, de fet,
crearen la seva obra des d’aquesta perspectiva, és a dir, des de la d’un art que
no és per a tothom, sinó només per aquells que el saben llegir, i que per tant
poden ser considerats com uns iniciats als que l’artista guia. Aquesta condició
simbòlica que adquirirà l’obra d’art, però, no farà pas desaparèixer la seva
condició sensual, carnal, i en el cas de la pintura, visible; és a dir, per més que
l’obra d’art pretengui al·ludir a alguna altra cosa, resta sempre un “objecte”
material. Aquesta dualitat serà una de les característiques i al mateix temps de
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les contradiccions essencials del Simbolisme, i és per això que la consciència
dels lligams entre el visible i l’invisible, en síntesi de les correspondències (en la
mateixa línia del que hem explicat en la primera part d’aquest treball) és tan
important: les correspondències establiran el lligam entre els dos àmbits del
símbol, perquè des del signe visible, fenomènic (l’obra), cal remuntar-se a allò
que s’amaga darrera, l’invisible, la divinitat, la unitat: “L’oeuvre du poète
symboliste serait doncs de découvrir l’idée à travers sa représentation figurée; de
saisir les rapports des choses visibles, sensibles et tangibles du monde avec
l’essence intelligible donc elles participent; de remonter des effets à la cause,
des images aux prototypes, des phénomènes et des apparences aux sens
mystérieux.” [VAN ORMELINGEN, 1889, 32]
Tot plegat ens fa evident, doncs, que el Simbolisme enfonsa les seves arrels en
tota la tradició que beu de l’herència platònica i neoplatònica i que parteix de la
constatació de la unitat fonamental de l’univers. La idea clau del Simbolisme com
a moviment de pensament serà la recuperació de la Naturphilosophie, la
concepció unitària del món que, com hem vist en el capítol anterior, sorgeix en
l’antiguitat i és impulsada vers el s. XIX per Goethe, Swedenborg i el
romanticisme en general [CLAIR, 1995, 17 i segs.]. En aquest sentit, i igual que
els romàntics van reaccionar contra el racionalisme il·lustrat i el cartesianisme,
els simbolistes ho fan en contra de la seva continuació en el s. XIX, el
positivisme, que pràcticament havia ofegat tot alè d’imaginació romàntica; com
va escriure Schuré el 1889 al començament de Les Grands Initiés, “Le plus
grand mal de notre temps est que la Science et la Religion y apparaissent
comme deux forces ennemies et irréductibles. Mal intellectuel d’autant plus
pérnicieux qu’il vient de haut et s’infiltre sourdement, mais surement, dans tous
les esprits, comme un poison subtil qu’on respire dans l’air.” [SCHURÉ, 2000, 15]
Pel que fa a altres precedents del Simbolisme, i a banda de totes les referències
que ja hem indicat, hi ha un altre element que va ser molt important en la base
teòrica del moviment: la traducció vers el 1870 dels treballs de Schopenhauer al
francès, que va permetre als intel·lectuals disposar d’un model alternatiu al
positivisme de Comte i Taine [KEARNS, 1989, 67; BESANÇON, 1994, 396-406].
Schopenhauer va establir clarament una jerarquia de les arts en què la música
és el referent més elevat, i tot i que aquesta idea, com hem vist, no és

149

estrictament nova, si que cal destacar com a element original la seva forta
incidència en la cultura finisecular. El filòsof alemany, però, no és ni molt menys
l’únic referent teòric del Simbolisme92, i de fet, alguns artistes fins i tot van
rebutjar completament la seva influència i la d’altres filòsofs alemanys, com és el
cas de Sérusier93. Un ràpid i molt plausible llistat de referències de pensament
fonamentals podria ser el que ens va oferir Maurice Denis en un text retrospectiu
de 1918: “Nos aspirations, notre mysticisme n’etaient pas, à la verité, toujours
très orthodoxes. Nous faison un singulier mélange de Plotin, d’Edgar Poe, de
Baudelaire, et de Schopenhauer. Les petites revues théosophiques étaient
florissantes. Il y avait Mme. Blavatsky, Péladan, les expositions de la Rose-Croix.
Enfin nous subissions l’influence de la philosophie allemande qu’on nous avait
enseignée au collège” [citat a KOSINSKI, 1989, 317]. D’aquest llistat d’influències
citat aquí per Denis, voldria posar també especial èmfasi en Plotí i el
neoplatonisme (o els alexandrins, tal i com eren coneguts en l’època), que va ser
fonamental pel que fa a la transmissió del concepte de correspondències tal i
com hem vist en la primera part94; cal tenir present que el 1875 es va publicar
una traducció al francès abundantment anotada de l’obra de Plotí a càrrec de M.
N. Bouillet.
Dèiem doncs que el rebuig al positivisme és tal que, tot i les dificultats per trobar
elements que ajudin a definir en positiu una estètica simbolista, l’anti-positivisme
esdevindrà un tret element clarament definitori i unificador [LEHMAN, 1968, 34].
Enfront doncs de l’especialització, el materialisme i l’anàlisi propugnats pel
positivisme, el Simbolisme recuperarà la idea de la interrelació entre tots els
elements del món, la sacralitat del món visible, tota la complexa xarxa de
correspondències que la filosofia i la ciència positivistes havia intentat dissoldre.
L’aposta simbolista (i com veurem també la dels abstractes) seria la d’aconseguir
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De fet alguns autors consideren també que el Simbolisme porta molt menys l’empremta de
Schopenhauer que altres moviments contemporanis com el parnassianisme [BAILLOT, 1927, 288]
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“Le mouvement auquel nous appartenons était antérieur aux influences allemandes. En
philosophie nous parlions de Platon, d’Aristote, des néo-platoniciens et jamais de Kant” [citat a
ROOKMAAKER, 1959, 184]
94

D’entre els intel·lectuals simbolistes, el poeta i crític d’art Gilbert Aurier va ser probablement el
que més influit va estar per Plotí i el neoplatonisme, tal i com es veu en el seu text sobre Gauguin
[KEARNS, 1989, 26 i segs]. És probable que el mateix Gauguin i els altres nabís també hi tinguessin
interès, però no està clar que els poguem considerar realment neoplatònics tal i com fa Cheetham
en els seus treballs [CHEETHAM, 1987 i CHEETHAM, 1991, 15 i segs.]
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que l’art reunifiqués allò que la ciència i la tecnologia positivistes, mica en mica,
havien anat disgregant. Com més endavant recordarem, el pensament simbolista
és profundament unitari, i entén l’home i el món que l’envolta com una mena
d’organisme únic que existeix en una relació interdependent; d’aquí, per
exemple, la recuperació que en el Simbolisme s’efectuarà del patrimoni mític i
llegendari d’Europa, que precisament celebra l’existència d’aquest món unitari
(pensem en Wagner), o la rapidíssima i molt fructífera assimilació del concepte
de correspondències tal i com l’hem anat veient. O també la importantíssima
presència en l’art i la literatura de l’època de la figura de l’androgin, mite que
prové de la tradició gnòstica i platònica i que en aquest període va ser un dels
elements iconogràfics més utilitzats per sostenir la doctrina de que la perfecció
és idèntica a la unitat95.
Aquesta visió unitària del món i la voluntat d’efectuar un retrobament entre
l’home i el món visible, però, no va evitar que els simbolistes visquessin al mateix
temps una relació profundament ambigua amb la natura, que faria que molts
d’ells es refugiessin en allò que s’ha anomenat “l’estètica de l’artifici” [ROSSET,
1988]. En efecte, de les creacions simbolistes (especialment en la seva
tendència més decadentista) se’n desprèn una visió negativa de la natura, que
és vista per una banda com a excessivament quotidiana, banal i avorrida,
mancada absolutament del misteri i la suggestió que els simbolistes reclamen; i
per l’altra, apareix com a excessivament sòlida, robusta i indestructible, com a
quelcom que passa per sobre els destins i les accions dels homes individuals, i
contra la qual per tant és gairebé inútil rebel·lar-se. Contra aquesta banalitat
duradora, els simbolistes proposaran per una banda l’opció del viatge i l’evasió, i
per l’altra la del refugi en l’artificialitat extrema, que encarna en el seu grau
màxim la novel·la À rebours [Contra natura], de Huysmans, a la que més
endavant farem referència. O la mateixa proposta de la Gesamtkunstwerk, l’obra
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Sobre el tema de l’androgin, veure ABRAMS, 1992, 155 i JUNOD, 1983. Com aquest darrer autor
ens recorda, el mite de l’androgin, que encarna el moviment de l’U i el bé vers la multiplicitat i el
mal i viceversa, va ser un component central de la filosofia esotèrica. Un exemple de la seva
importància pictòrica el trobem en l’obra de Moreau, que hi recorre contínuament, i pel que fa a la
literatura, a Le traité de Narcisse d’André Gide (1891). L’androgin és de fet una altra forma
típicament simbolista de referir-se a la voluntat d’unitat prebabeliana, adànica, primitiva; un altre
exemple ben significatiu ens el forneix Paul Gauguin en una carta de 1888 adreçada a Madeleine
Bernard: “Premièrement, il faut vous considérer comme Androgyne sans sexe; je veux dire par là
que l’âme, le coeur, tout ce qui est divin enfin, ne doit pas être esclave de la matière, c’est-à-dire du
corps” [GAUGUIN, 1946, 156]
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total, que en realitat és la forma artística més artificiosa, elaborada i allunyada de
qualsevol relació orgànica amb el món possible, com anirem veient.
També en relació amb això, un altre tret característic del Simbolisme és el seu
idealisme extrem; no només perquè, com veurem més endavant, l’Idealisme
alemany en sigui un dels seus referents ideològics més importants, sinó sobretot
perquè l’idealisme s’entenia, com hem dit, com una contraposició absoluta al
materialisme positivista i al naturalisme que impregnaven la cultura del moment.
Si prenem les paraules de Rémy de Gourmont, que ja el 1896 es va preocupar
d’intentar definir el Simbolisme i de fer un retrat dels seus autors més importants,
veurem com a la pregunta que ell mateix es formula, què vol dir Simbolisme,
respon:
“[…] individualisme en littérature, liberté de l’art, abandon des formules
enseignées, tendances vers ce qui est nouveau, étrange et bizarre ; cela
peut vouloir dire ausi : idéalisme, dédain de l’anecdote sociale,
antinaturalisme, tendances à ne prendre dans la vie que le détail
caractéristique, à ne prêter attention qu’à l’acte par lequel un homme se
distingue d’un autre homme, à ne vouloir réaliser que des résultats, que
l’essentiel.” [GOURMONT, 1963, 10]
De forma implícita aquí, i explícita més endavant, Gourmont està criticant la
literatura basada “en el menyspreu de la idea i el símbol” d’un Zola, per exemple,
que partia clarament de l’estudi i anàlisi de la vida real. Per Gourmont, el
Simbolisme significa la recuperació de les necessitats eternes de l’art, lluny
d’aquest intent de redoblar, amb un missatge sociològic, els esdeveniments
quotidians:
“Une verité nouvelle, il y en a une, pourtant qui est entrée recentment
dans la littérature et dans l’art, c’est une verité tout métaphysique et toute
d’a priori [...]. Cette vérité, évangélique et merveilleuse, libératrice et
rénovatrice, c’est le principe de l’idéalité du monde. Par rapport à
l’homme, sujet pensant, le monde, tout ce qui est extérieur au moi,
n’existe que selon l’idée qu’il s’en fait. [...] Je ne vois pas ce qui est, ce qui
est, c’est ce que je vois. Autant d’hommes pensants, autant de mondes
divers et peut-être différents.” [GOURMONT, 1963, 11-12]
D’aquí se’n desprèn també que un altre aspecte fonamental del Simbolisme és la
seva aportació al desenvolupament d’un cert culte al jo, a l’individu i al
subjectivisme, com a resposta defensiva justament respecte aquest món
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excessivament segmentat que se’ls oferia. En aquest sentit (i a banda de
l’evident influència schopenhaueriana que es detecta en Gourmont) l’obra de
Freud, ell mateix un clar hereu del Simbolisme, és significativa; pensem que el
desenvolupament del coneixement al llarg del s. XIX havia comportat una sèrie
de successives humiliacions de la figura de l’home: biològica, degut als
descobriments de Darwin, cosmològica, degut als avenços en l’exploració
astronòmica, i psicològica, gràcies precisament als estudis de Freud sobre el
paper de l’inconscient96. A aquest trencament de l’home respecte a si mateix i al
seu lloc en el món, els simbolistes hi voldran oposar, com havien fet ja els
romàntics, el paper curatiu de l’obra d’art, que justament per la síntesi essencial
que s’opera en ella podia ajudar a restaurar el lloc de l’home al centre d’aquestes
posicions de les que havia estat desplaçat. Serà també d’aquesta teoestètica
que se’n derivarà una visió de la pràctica i admiració de l’art com un culte, i de
l’artista com un savi, un iniciat o un sacerdot; també d’aquí n’anirà sorgint una
certa ideologia de la regeneració de l’home (pensem per exemple en l’obra de
Nietzsche) que amb el temps prendrà formes molt diverses, algunes de
regressives (com en el feixisme i el nazisme) i d’altres en canvi progressistes
(com en el socialisme o l’antroposofia). D’altra banda, no es pot negar que a més
de la vessant regeneradora o unificadora, en l’art simbolista hi ha també una
forta tendència a l’escapisme i a la fugida del món, sigui aquest metafòric a
través de les drogues o l’alcohol (recordem Les Paradis artificiels de Baudelaire),
sigui físicament realitzat com en els casos de Rimbaud o Gauguin.
Justament degut a aquesta preocupació essencial per la unitat i la dispersió, el
Simbolisme (especialment el pictòric) el podem estructurar a partir d’una sèrie de
categories duals: la primera és la que s’establirà entre l’al·legoria (patrimoni dels
pintors literaris, com el Sâr Péladan i els seus seguidors) i el símbol pròpiament
dit, ja que com diu Denis “l’Allégorie parle à l’esprit. Le Symbole au contraire
parle aux yeux” [citat a BOUILLON, 1992, 7]; i aquesta primera dualitat és signe de
l’oposició entre matèria i esperit, entre la idea unificadora i la diversitat de les
sensacions empíriques, i sobretot entre la materialitat dels mitjans i l’espiritualitat
dels objectius. Perquè en efecte, una de les grans contradiccions de més difícil
solució dels simbolistes (i com veurem, també dels abstractes) serà precisament
96

A tot això hi podríem afegir també l’obra de Marx, que representa una subversió radical respecte
les categories i nocions sòcio-econòmiques anteriors [DANTO, 1997]
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la que ja abans definíem com a característica fonamental de l’obra simbolista:
voler fer referència a qüestions transcendents i espirituals, a un món altre, amb
uns mitjans d’allò més materials i terrenals. Els abstractes intentaran resoldre
aquest dilema a través de l’alliberament dels continguts objectius, confiant en
què una pintura no figurativa i despresa de l’objecte hagués, necessàriament, de
facilitar aquesta relació amb el transcendent. En realitat, com veurem, l’única
solució que de forma més o menys conscient troben és la d’afirmar cada pol de
la dualitat en la seva plena especificitat (en la seva puresa, podríem dir) per així
intentar descobrir allò que, en l’essència, els uneix. És per això que el concepte
de puresa també està vinculat amb aquest espai: com més pur és cada
concepte, més senzill és trobar vincles i contactes amb el rerefons unitari comú.
Amb tot això, potser podem dir que el que movia als pintors simbolistes, o als
pintors que van treballar en l’òrbita del Simbolisme, era, en paraules de Laude,
“le désir de rendre visible, par les moyens de la peinture, ce qui n’appartient pas,
d’une manière intrinsèque, à la peinture” [LAUDE, 1985, 25]; és a dir, de fer visible
el contingut, que cada vegada era menys un tema literari, un “sujet”, sinó
quelcom més profund, una emoció sovint subjectiva97, o el que Kandinsky
qualificarà aviat com a necessitat interior. Sens dubte l’element més problemàtic
serà la qüestió de “els mitjans pictòrics”: de fet Kandinsky sempre dirà que la
forma és quelcom secundari respecte al contingut, però és indubtable que
aquest contingut s’ha d’expressar d’alguna manera; la qüestió en tot cas és
perquè precisament a través d’una forma abstracta. Els simbolistes aspiraran
sempre a crear un art que es dirigeixi a la ment tant o més que als sentits, i per
tant l’art simbolista té un component profundament suggestiu i expressiu; quan
Mallarmé escriu el 30 d’octubre de 1864 en una carta al seu amic Cazalis, fent
referència a la creació d’Hérodiade, que el que ell pretén amb la llengua

97

Tal i com va escriure Denis, “Il suffira de rappeler que nous résumions la doctrine par la théorie
des deux déformations. La déformation objective, qui s’appuyait sur une conception purement
esthétique et décorative, sur des principies techniques de coloration et de composition, et la
déformation subjective, qui faisait entrer dans le jeu la sensation personnelle de l’artiste, son âme,
sa poésie, mais aussi un certain sentiment de la nature, lequel excluait, théoriquement du moins,
l’abstraction et la “littérature””. [DENIS, 1964, 64]. I Gauguin va escriure en una carta de 1888 al seu
amic Schuffenecker : “[…] Que me parlez- vous de mon mysticisme terrible. Soyez impressionniste
jusqu’a bout et ne vous effrayez de rien! Évidentment cette voie sympathique est pleine d’écueils,
et je n’y ai mis encore que le bout du pied, mais elle est au fond dans ma nature et il faut toujours
suivre son tempérament.” [GAUGUIN, 1974, 44]
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emprada en aquest poema és “Peindre non la chose, mais l’efet qu’elle produit”98
[MALLARMÉ, 1998, 663], està pensant precisament en això. Però el mateix
Mallarmé també va escriure a l’encapçalament d’un text tan important com
Hérésies artistiques (1862), que “Toute chose sacrée et qui veut demeurer
sacrée s’enveloppe de mystère. Les religions se retranchent à l’abri d’arcanes
dévoilés au seul prédestiné: l’art a les siens” [MALLARMÉ, 1998b, 71]; sempre hi
haurà quelcom en l’art autènticament simbolista, doncs, que no serà del tot
aprehensible.
Una altra qüestió interessant que sovint s’ha formulat respecte al Simbolisme, i
que s’escau molt amb el seu caràcter eminentment dual, és fins a quin punt el
podem considerar un moviment de renovatio o d’innovatio, com un decadentisme
estilitzat o en canvi com a embrió de la modernitat, com el final del XIX o bé l’inici
del s. XX [CLAIR, 1995, 18]. Laude, per exemple, el veurà més aviat com un
moviment decadent, en tant que el discurs de caire pessimista sobre la
decadència total de la cultura occidental va estar molt present en totes les
formes i en tots els Simbolismes europeus, del neoromanticisme alemany a les
diverses versions nacionals de l’Art Nouveau, passant pels expressionismes
escandinaus i alemanys [LAUDE, 1985, 32]; tots ells comparteixen una visió molt
coherent sobre la decadència de la civilització i el rebuig al positivisme i el
cientifisme, l’utilitarisme, el capitalisme i la democràcia. De fet, tot i que el
concepte de decadentisme sigui molt sovint i en molts textos utilitzat com a
sinònim de Simbolisme, els propis simbolistes foren en el seu moment
conscients de les proximitats entre les dues idees, però també de les seves
diferències99. La qüestió dels vincles entre Decadentisme i Simbolisme es tracta
àmpliament en tota la bibliografia referenciada, i per tant no el veurem aquí. Però
si que voldria fer esment, en relació sobretot al concepte de la decadència d’una
determinada cultura o civilització que es va fer molt present a la cultura europea
98
La frase completa seria la següent: “J’ai enfin commencé mon Hérodiade. Avec terreur, car
j’invente une langue qui doit nécessairement jaillir d’une poétique très nouvelle, que je pourrais
définir en ces deux mots : Peindre non la chose, mais l’efet qu’elle produit”.
99

“En 1885, il y avait des décadents et des symbolistes, beaucoup de décadents et peu de
symbolistes. Le mot de décadent avait été prononcé, celui de symboliste pas encore ; nou parlions
de symbole, nous n’avions pas créé le mot generique de symbolisme, et les décadents et les
symbolistes c’était tout aute chose. [...] Il y avait certainement une curiosité vers des époques qu’on
disait faisandées [...]. Il y avait aussi l’idée que les Prussiens de 70 avait été les barbares, que
París c’était Rome ou Byzance; les romans de Zola, Nana, avaient souligné la métaphore, et il y
avait doncs des décadents.” [KAHN, 1936, 33-39]
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de principis del XX, que des d’un punt de vista polític el pensament simbolista és
essencialment elitista100 (una elit, cal dir-ho, que es distingiria per la seva
educació i sensibilitat més que pel seu origen o per factors econòmics), en el
sentit que només aquesta elit podria conduir a la regeneració d’aquesta cultura.
Aquest aspecte el recollirà

Kandinsky molt bé en les seves pròpies teories

socials; i aquest és un element més que ens serveix per veure com la utopia
sòcio-política dels primers abstractes enfonsa en realitat les seves arrels en
aquesta vessant més decadentista de la cultura finisecular.
En aquest capítol en què estic intentant oferir una visió general del moviment
simbolista, cal fer especial esment a les diverses formes de religiositat que
floriran en aquest moment i els principis teòrics de les quals coincidiran de
manera tan clara amb els dels artistes simbolistes (de fet, molts d’ells
participaran d’una o altra forma d’aquesta oferta religiosa), ja que com diu
Besançon, “la géneration symboliste a été la plus “pensante”, la plus sincèrement
tourmentée de religion qu’on ait vue depuis longtemps” [BESANÇON, 1994, 15].
Aquest aspecte religiós és difícil de qualificar i quantificar perquè en realitat no
està clar quins són els límits i fronteres entre sectes, moviments religiosos
alternatius, ocultisme i esoterisme, i fins i tot algunes formes del catolicisme. Els
diversos moviments que sorgeixen en aquest moment vénen d’una llarga tradició
teosòfica i sincrètica en què participen de diversa manera les tendències
filosòfiques de les que hem parlat en la primera part d’aquest treball, sobretot
l’hermetisme i les seves derivacions, i aportacions provinents de la filosofia i la
religiositat orientals. En tot cas, el que si està clar és que les darreres dècades
del s. XIX van veure un extraordinari floriment de totes aquestes opcions, com ho
demostren per exemple l’aparició de publicacions tan importants en aquest
context com Dogme et rituel de la haute magie, publicat per Éliphas Lévi el
1856101, Au seuil du mystère, publicat per Stanislas de Guaïta el 1886, el Traité
élémentaire de science occulte del Dr. Gérard Encausse, Papus, publicat el
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Des d’una perspectiva sòciopolítica, el Simbolisme es va percebre sempre com un moviment
burgès i reaccionari. Camille Pissarro, per exemple, va escriure el 1891 en una carta al seu fill
Lucien: “Gauguin n’est pas un voyant, c’est un malin qui a senti un retour rétrograde de la
bourgeoisie en arrière [...]. Les symbolistes sont dans le même cas! [...]” [BOUILLON, 1992, 8]
101

Lévi va ser de fet el primer autor en usar en francès el terme “occultisme”, que va definir
precisament com el conjunt de doctrines i pràctiques fundades en la teoria de les correspondències
[MERCIER, 1969, 13]
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1888, o el llibre d’Édouard Schuré Les Grands initiés, de 1889, que tindrien un
gran èxit i difusió102.
D’entre les diverses tendències religioses que sorgeixen en aquest moment,
potser la Teosofia serà la que tindrà més conseqüències en el camp artístic,
sobretot degut a l’impacte que exercirà en els artistes que aquí ens interessen.
Des del punt de vista etimològic el nom de teosofia, saviesa de Déu, es refereix
a aquell coneixement necessari per la salvació, i és un mot que té una llarga
tradició en el pensament occidental. La teosofia combina de forma poc rigorosa
elements procedents de molt diverses fonts: el gnosticisme, Plató i el
neoplatonisme, el Pseudo-Dionís, l’alquímia, la càbala i la màgia, la mística
medieval (Eckhart, de Kempis,...), textos orientals i hindús, místics més tardans
com Paracels o Böhme, Swedenborg, pensadors com Goethe, Schelling i
Hegel,..., amb la intenció d’oferir un compendi de tots aquells coneixements que
poden ser útils per a l’adequat desenvolupament espiritual de l’home. En
paraules de Schaeffer, “la théosophie est une mystique sincrétique qui mélange
allègrement des conceptions nietzschéennes (la théorie de l’homme nouveau),
hégéliennes (l’évolutionnisme), romantiques, illuministes (Jakob Böhme) et
néoplatoniciennes.” [SCHAEFFER, 1992, 352]. I tal com hem assenyalat a la
introducció, va ser sobretot a través del seu coneixement de textos teosòfics que
ecos de les teories de molts d’aquests pensadors arribaran als textos de la
majoria d’artistes d’avantguarda, molt especialment de Kandinsky i Mondrian.
En tot cas, la fundadora de la teosofia moderna va ser Helena P. Blavatsky, una
noble russa que, aparentment posseïdora de poders paranormals i després
d’haver viatjat arreu del món, al 1875 va fundar a Nova York la Societat
Teosòfica, que aviat establiria seus arreu del món. A la seva mort el lideratge de
la societat, amb seu a la Índia, va passar a dos seguidors, Annie Besant i
Charles W. Leadbeater; aviat un altre membre destacat de la societat, Rudolf
Steiner, va deixar-la i va fundar la seva pròpia organització que va anomenar
Societat Antroposòfica, la qual tindria la seu a Alemanya. Explicar ni que sigui
102

Com a exemple, podem dir que el 1960 s’anava per la reedició número 91 d’aquest text de
Schuré. I pel que fa al llibre de Papus, el 1903 ja s’anava per la seva vuitena edició [PAPUS, 1903].
Cal tenir present que aquests que hem citat són només una petita part dels molts llibres que es van
dedicar a temes místics i esotèrics en aquests moments: hi havia grups formalment constituïts,
com els Rosacreus del Sâr Péladan, i molts altres autors a banda dels esmentats com M. Barrès,
Paul Adam, Morice, Vulliaud,...
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breument els trets més importants de la teosofia tal i com la va desenvolupar
Blavatsky en els seus nombrosos escrits no és senzill, donada la varietat de
fonts i elements que hi trobem; el seu sistema intenta sintetitzar, com hem dit,
elements religiosos i filosòfics de les tradicions occidental i oriental. El punt de
partida és que tots els homes tenen, espiritual i físicament, el mateix origen, una
realitat única i universal que podríem anomenar Déu o U. Els iniciats en la
teosofia podran reconèixer aquesta unitat essencial, i per tant superar la divisió i
recuperar la unitat original [BESANÇON, 1994, 417-425]. La visió del món de la
matèria és molt negativa, es considera que és una simple il·lusió, i per tant cal
negar-la per descobrir l’esperit; l’objectiu final de la teosofia serà “contribuir al
alivio del sufrimiento humano bajo cualquier forma, tanto moral como física; [...]
Tiene la Teosofía que inculcar la ética y purificar el alma, si quiere aliviar al
cuerpo físico, cuyas dolencias, salvo en casos accidentales, son hereditarias”
[BLAVATSKY, 1991, 25]. Com veiem doncs la teosofia incorpora la noció de
purificació, a la vegada que és un compendi de les idees principals que hem
vingut comentat fins ara.
En tot cas l’element comú principal a tot aquest ocultisme o esoterisme
finisecular i en general a la religiositat simbolista és com veiem la importància del
concepte d’unitat, i per tant lògicament del de correspondències o analogies:
l’univers és u, etern i inefable. El recurs a aquesta idea entesa com un mètode
de coneixement és constant, en un intent de vincular tots els elements que
formen part de la natura amb la totalitat del cosmos i amb l’home; les relacions
entre el més gran i el més petit, microcosmos i macrocosmos, l’home i el món, la
importància essencial dels nombres són, tal i com ho hem vist en els textos grecs
més antics, el fonament de tota la metafísica i la cosmologia simbolistes. D’altres
elements que podem considerar comuns a totes les tendències esotèricoocultistes i que son importants en el context que ens ocupen serien la tendència
al pensament dialèctic, la fe en la necessària i futura auto-realització de l’home i
per tant la millora de la societat, i la creença en què totes les religions no són en
el fons més que variants d’un únic saber comú [SENIOR, 1968, 39-40].

158

3.2. L’ideal de la unitat de les arts en el Simbolisme
El Simbolisme va ser l’últim gran moviment cultural que, en la seva recerca de la
unitat i en l’intent de respondre de forma global a la crisi de l’home i la societat
finiseculars, va influir absolutament en totes les arts (literatura, música, arts
visuals, arquitectura, mobiliari, disseny, arts decoratives,...). Com veurem en
aquest capítol, la conseqüència estètica d’aquest desig d’unitat només podrà ser
la creença en la unitat de les arts, sovint expressada en l’ideal d’obra d’art total o
de Gesamtkunstwerk, en un sentit fins i tot més ampli que el wagnerià que hem
vist anteriorment, ja que, com indica Clair, “Symbolism saw it as the only way of
combatting the compartmentalization, the fragmentation of knowledge that
increased as science advanced, and the steady crumbling of confidence as the
few remaining corners of darkness were illuminated by the light of Reason”
[CLAIR, 1995, 20]. Aquest desig de fusió de les arts que es va teoritzar i
materialitzar de molt diverses maneres es troba al cor de l’activitat estètica i
artística del Simbolisme, i és al mateix temps el nucli a partir del qual es
generarà el més essencial de la recerca que conduirà vers l’abstracció, ja que
com diu també Laude, en l’ideal de la unitat de les arts veiem com “elles fondent
un monisme et permettent d’approcher l’unité fondamentale prêtée au monde et
à l’homme dans le monde” [LAUDE, 1985, 40].
Certament, pocs moments en la història europea han viscut un major
apropament a tots els nivells entre músics, pintors, escriptors, poetes,..., que el
període simbolista; aquest és un tret que trobem en totes les variants europees
del moviment, i és significatiu en tant que fa evident l’existència d’un rerefons
conceptual comú i compartit per part de tots els creadors, fos quina fos la
disciplina que tocaven. De fet segons alguns autors [BOUILLON, 1992, 8], és
potser precisament en aquest acostament entre artistes, i sobretot entre pintors i
literats que hem de trobar el veritable tret definidor i específic d’un moviment tan
difús com el simbolista103. Per exemple, són molts els escriptors que es van
103

Tot i això, alguns autors no consideren pas que la qüestió de les correspondències entre les
arts sigui tan productiva, almenys per la poesia: “[...] Mais les résultats pour les arts et surtout pour
la poésie reste bien modeste. Ce n’est point là une des grandes ou des permanentes acquisitions
du symbolisme.” [PEYRE, 1974, 201]. En canvi, Kearns afirma amb claredat la importància
d’aquesta relació: “During the final quarter of the nineteenth century, the relationships between
French literature and the visual arts were diverse, eclectic and indiscriminate. [...] The art history
and criticism written by those involved in the Symbolist movement complemented rather than
opposed their well-known claim that art was to aspire to the condition of music and helped to
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dedicar amb notable fortuna a la crítica d’art (aquí podem citar els més
destacats: Zola, Huysmans, Mirbeau, Verhaeren, Fénéon,...), i els crítics de
relleu que van tenir clarament una vocació literària (aquí destaca sens dubte el
nom de Gilbert Aurier); i fins i tot el propi Mallarmé, que es va dedicar menys a la
crítica d’art, va mantenir relacions d’amistat i de feina amb la pràctica totalitat
dels pintors del moment, s’adscriguessin aquests a l’impressionisme o al
Simbolisme [AUSTIN, 1972]. Molts d’aquests crítics es van esforçar també en
aplicar els conceptes principals del Simbolisme literari, àmbit en què va néixer, a
la pintura104, i sobretot en dilucidar quin dels pintors més destacats del moment
podria ser considerat com el campió de l’escola pictòrica simbolista; és
interessant veure com en aquest punt, no es va arribar a assolir cap consens, i
així Aurier va entronitzar a Gauguin, Féneon a Seurat, Huysmans a Moreau i
Redon, Camille Mauclair a Albert Besnard, el crític Alphonse Germain a Séon,....
No es pot deixar de banda tampoc fins a quin punt molts d’aquests pintors van
col·laborar activament en diversos aspectes i activitats amb els escriptors, o el fet
que compartien sovint preocupacions polítiques i socials, posicions teòriques,
objectius i intencions artístiques, i de forma més evident, una iconografia i una
temàtica comú. Tot i això, la diversitat de parers sobre qui era el representant
més destacat del Simbolisme pictòric ja és indicativa de la dificultat de definir
amb certa precisió què és exactament la pintura simbolista. De fet, i tot i que
aquesta etiqueta ha passat a ser un terme d’ús habitual en la historiografia de
l’art, el cert és que són molts els autors que han posat de relleu la problemàtica
de la definició de què és el Simbolisme pictòric105; un dels temes més
ensure that, at the end of the nineteenth century, the visual arts in France continued to be as much
read as seen.” [KEARNS, 1989, 164]
104

El primer autor en parlar de “pintura simbolista” va ser, sembla, el poeta Émile Verhaeren, que
el 1887 va qualificar a Ferdinand Khnopff de “peintre symboliste” [HELLER, 1985, 146]. Aurier serà
el primer en proposar una teoria del simbolisme pictòric, en el cèlebre text “Le symbolisme en
peinture. Paul Gauguin”, de 1891, en què a més qualifica a Gauguin del “lider” dels pintors
simbolistes del moment [AURIER, 1995]; el 1892 va continuar el tema amb la publicació de l’article
“Les peintres symbolistes”. El desembre del mateix any es va celebrar l’exposició Impressionistes
et symbolistes a Le Barc de Boutteville (primera d’una sèrie que continua fins al 1895); aquesta
mostra també va contribuir molt a difondre el concepte de pintura simbolista. Entre els artistes que
hi van exposar hi havia Émile Bernard, Maurice Denis, Louis Anquetin i Toulouse-Lautrec.
105

Heller (1985) i Gamboni (1992) coincideixen en destacar el caràcter problemàtic del concepte
de pintura simbolista i les dificultats existents per acordar els trets mínims comuns dels diversos
pintors qualificats de simbolistes, i reclamen la necessitat d’una definició actual i positiva. Heller,
per exemple, posa èmfasi en què no hi ha cap altra relació entre els pintors “beyond the fact that
each of them was championed by Symbolist writers, was acquainted with Symbolist authors,....” o
de “an antipositivist attitude towards content and an anti-illusionistic attitude towards
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qüestionats i discutits ha estat precisament el de la relació entre la vessant
pictòrica i la literària del moviment, i en especial la validesa o no d’aplicar a la
pintura de l’època criteris similars als de la literatura.
Davant la dificultat de classificar o ordenar les diverses formes pictòriques que
s’inclouen dins del concepte de pintura simbolista, un criteri que ens pot ser útil
és precisament el de les relacions que diversos artistes o grups van establir
entre les seves obres i la literatura. En aquest sentit, cal dir que tot i que com
acabem de veure les relacions entre l’àmbit pictòric i el literari van ser molt
importants, també trobarem en molts pintors i fins i tot crítics de l’època, com
Féneon, que critica Gauguin acusant-lo de “littératurière” [KEARNS, 1989, 2], un
clar rebuig de la noció de contingut literari en la pintura; com a tal rebuig, hem
d’entendre, com faran a partir d’ara tots els moviments avantguardistes, un
rebuig del tema, del “sujet” (i per tant, no s’ha de confondre amb una negació de
les possibles relacions entre els mitjans de la pintura i els de la literatura)106. Així,
la pintura literària seria aquella que intenta crear sentit a través del seu tema, i
no només gràcies a l’arranjament de colors i formes. Segons la seva situació
respecte a aquesta qüestió de la literatura, doncs, podrem classificar els “pintors
simbolistes” en tres grans grups: en l’extrem anti-literari, Seurat i els
neoimpressionistes; a l’extrem literari, el Sâr Péladan i el seu grup de Rosacreus.
Denis i els nabís, tot i volent estar lluny de l’afectació literària i destacant la
possibilitat de crear contingut només a través del color i la forma107, no rebutgen
representation” [HELLER, 1985, 147]. Un altre autor que coincideix en intentar definir “cette pseudocatégorie artistique” que seria el Simbolisme pictòric a partir de tot allò que rebutgen és Jean
Laude [LAUDE, 1985, 25]: rebuig al realisme, l’academicisme, i el naturalisme, a la democràcia i al
capitalisme, al cientifisme i al positivisme. Kearns (1989) també dedica el seu llibre a discutir
l’autèntica natura de la qualificació de pintura simbolista i la relació d’aquesta amb la literatura; de
fet és l’estudi més complet sobre la qüestió de les difícils relacions, des d’aquesta perspectiva,
entre pintura i literatura. Mathieu, per últim, insisteix en dir que no hi ha un estil simbolista, i que en
tot cas el que els uneix no és com pinten, sinó què pinten [MATHIEU, 1990, 22]; en aquesta línia,
anys abans Milner havia distingit la pintura simbolista de la decadentista dient que la primera es
caracteritza per posar l’èmfasi en els mitjans pictòrics, i la segona en els continguts [MILNER, 1971,
7]; és la línia de l’èmfasi en els mitjans pictòrics la que desenvoluparan precisament els pintors
abstractes.
106

Cal tenir present que la definició de què és o no literari en aquest sentit tampoc no estava gaire
clara. Aurier, per exemple, va qualificar els Impressionistes, en el seu article sobre Gauguin, com a
“littérateurs”, cosa que cap altre crític proper al Simbolisme pensava, ja que aquest mot despectiu
més aviat es reservava per la pintura més acadèmica.
107
Retrospectivament Denis va escriure que “L’élement fragile du symbolisme fut celui que le
symbolisme littéraire affichait indiscrètement, l’abus des métaphores bizarres, des poncifs
moyenâgeux, de l’obscurité, tout le clinquant pseudo-mystique cher aux poètes, cher à la RoseCroix (dont nous ne fréquentions les manifestations qu’avec méfiance).” [DENIS, 1964, 66]
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absolutament la literatura, i Gauguin (almenys en la seva pràctica pictòrica) és
potser el que més es situaria al centre exacte d’aquesta ordenació [GAMBONI,
1992, 19]; Gauguin era perfectament conscient que en la literatura, com en la
pintura, l’element formal i el del contingut hi estaven en conflicte, i que potser
només el model d’una tercera disciplina, la música, els permetria trobar la via
d’expressió a través dels seus mitjans:
“Dans l’art de la littérature deux partis sont en lutte.
Celui qui veut racconter des histoires plus ou moins bien imaginées. Et
celui qui veut une belle langue, des belles formes. Ce procès pourra durer
très long temps avec d’égales chances. Seul le poète peut exiger avec
raison que les vers soient de beaux vers et rien autre chose.
Le musicien lui est privilégié. Des sons, des harmonies. Rien autre. Il est
dans un monde spécial. La peinture aussi devrait être à part; soeur de la
musique elle vit de formes et de couleurs. Ceux qui ont pensé autrement
sont tout près de leur défaite.” [Cahier pour Aline; GAUGUIN, 1974, 94]
Denis, en un article de 1892, intentaria expressar clarament el que diferenciava
els dos grups, tot condemnant el fet que certs crítics “se soient plu à confondre
les tendances mystiques et allégoriques, c’est-à-dire la recherche de l’expression
par le sujet, et les tendances symbolistes, c’est-à-dire la recherche de
l’expression par l’oeuvre d’art” [citat a GAMBONI, 1992, 15]. No hi ha dubte que ell
i els seus companys es sentien i es situarien, des d’aquest punt de vista, com a
artistes plenament simbolistes i no al·legòrics108. Aquestes idees de Gauguin i de
Denis, d’altra banda, són molt importants perquè en elles està (més que en la
cita d’aquest darrer que sempre es repeteix sobre la pintura com una
determinada ordenació de colors) el fonament del que serà la pintura abstracta
d’origen simbolista: la creació d’una obra d’art que s’expressi per ella mateixa i
els seus mitjans estrictament plàstics, i no en funció del tema que tracta.
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Rookmaker (1959), un dels primers autors que es va ocupar de la pintura finisecular, va utilitzar
el terme “sintetisme” per referir-se precisament a l’obra de Gauguin i els nabis, mentre que va
reservar el terme “Simbolisme” per les obres dels Rosa-Creus i similars. En el sentit en què ho va
utilitzar àmpliament Gauguin, per exemple, el concepte de síntesi es refereix a la vinculació entre la
visió personal i individual de l’artista i l’essència més profunda de la realitat. Aquesta idea de
síntesi també té a molt veure amb la de la unió de les arts, com es fa evident per la seva voluntat
integradora, i s’oposa clarament a la idea d’anàlisi tal i com es podria interpretar des d’un punt de
vista positivista; així, i tot i que es tracta d’un terme tan omnipresent en la literatura artística de
l’època que és impossible intentar enumerar tots els sentits que evoca, hi ha unes quantes idees
claus que cal tenir en ment quan ens trobem amb aquest concepte: “artistic unity, harmonious
composition, internal unity of conception, the understanding and the coherence of forms and
colours” [ROOKMAAKER, 1959, 177]
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Pel que fa, per últim, a la desvinculació que es demana entre pintura i contingut
literari, també hem de tenir en compte que, a banda del grup del Sâr Péladan, el
concepte de pintura literària estava estretament relacionat en aquest moment
amb la pintura de tradició academicista, per la qual cosa tenim un motiu més per
entendre d’on prové el rebuig que provocava entre els pintors que es veien a si
mateixos com a més avantguardistes (el mateix rebuig que provocarà, més
endavant, en els abstractes). Tot i això, en general podem dir per tots els pintors
agrupats a l’entorn de l’àmbit simbolista que sens dubte va existir una relació
amb la literatura, si més no des del punt de vista històric109, i que aquesta relació
va enriquir en molts aspectes les seves posicions plàstiques i estètiques.
La qüestió de la unitat de les arts, però, tal i com es planteja aquí, va molt més
enllà d’un estudi sobre les relacions específiques entre músics, pintors i poetes,
per exemple, o de la utilització per part de tots ells de motius temàtics comuns;
l’interès de la qüestió està en la necessitat que s’expressa en el context
simbolista d’una autèntica síntesi, d’una trobada de totes les arts (o bé d’algunes
d’elles, per exemple en la fructífera relació entre música i pintura) per tal d’assolir
una forma d’art nova, superior i molt més potent des d’un punt de vista espiritual:
com diu Gamboni, “l’idée d’un langage universel participe de la doctrine de l’unité
originelle des arts et de leur convergence nécessaire vers une synthèse
supérieure” [ibid., 17]. Efectivament, la creença en la possibilitat de construir una
nova forma artística es basa en dos supòsits bàsics: d’una banda, en el fet que
totes les arts comparteixen, malgrat llurs especificitats, una essència comú, allò
que en podríem anomenar l’ “artístic”, indefinible però real; en aquest sentit, el
mite de la unitat original de les arts funciona en part com el mite romàntic de la
llengua adànica o prebabèlica, la llengua original del principi dels temps que
després es dispersaria en tots els llenguatges. El segon supòsit bàsic és la
creença en què les formes artístiques creades a partir de la interdisciplinarietat
són superiors a aquelles que romanen dins els seus estrictes límits individuals.
És a partir d’aquestes afirmacions que Charles Morice va poder escriure, al seu
llibre La Littérature de toute à l’heure (1889) (la primera obra important que
reflexiona sobre el Simbolisme), el següent:

109

Bernard, per exemple, assumeix aquesta relació en aquesta cita: “Très attentif à la littérature de
cette époque, j’avais rêvé une peinture qui répondît aux poésies de Jean Moréas et de Mallarmé”
[citat a KEARNS, 1989, 3]
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“Le singulier, l’unité, c’est le nombre affirmatif et divin. Le pluriel
décompose et nie. Les grandes époques artistiques disent : l’Art. Les
époques médiocres disent: les arts. [...] Alors va naître une grande
époque nouvelle et dernière, et, comme l’analyse en avait détourné les
arts, la synthèse va rendre l’Art à la primitive et centrale Unité. [...] La
fusion des deux groupes [arts de l’espai i del nombre] en l’unité parfaite,
le son et la lumière retournent à l’unique et première vibration: conception
surhumaine et, sauf en Dieu, impossible.” [reproduït a NICOLAS, 1972, 8081]
La doctrina de la unitat original de les arts no és altra que la materialització
sensual i estètica de la unitat original del món, com ja hem vist en el primer
capítol: l’obra d’art completa en què totes les parts s’entrelliguen entre elles és el
model de les vinculacions existents entre totes les parts de l’univers. El doble
moviment de regressió-progrés que ja s’intuïa en el cercle hermenèutic romàntic
(avançar vers una síntesis artística superior com a forma de retorn a la unitat
primordial) apareix aquí de nou.
D’altra banda, hem vist també àmpliament com el mite de la unitat trobava la
seva traducció sensible en el tema de les correspondències entre els diversos
nivells de l’univers i entre els sentits entre si, com en el cas de les sinestèsies
baudelairianes; la creença en les correspondències horitzontals és doncs, tant
com la creença en les verticals, motor generador d’aquesta recerca de la unitat
artística. Per tant també serà un tema fonamental del Simbolisme el de la
comparació entre les diverses arts i la recerca dels seus punts comuns i
divergents, cosa que farà que s’estableixi també en aquest context una certa
jerarquia entre les arts de la qual la música va ser probablement la més
privilegiada, com veurem en el proper capítol (tot i que no tots els artistes
compartien la mateixa opinió); en aquesta jerarquia, de fet, la pintura no sol estar
en primer lloc, ja que se la veu excessivament vinculada al món material i
terrenal (i serà així fins que els abstractes l’alliberin de l’objecte i el tema).
Cal tenir present també que aquesta indubtable tendència del Simbolisme vers
l’assimilació, la síntesi o la fusió de les arts, que va preocupar i fascinar a parts
iguals pràcticament tots els artistes i escriptors de l’època, resta equilibrada, al
mateix temps, per una innegable tendència vers la purificació dels mitjans i la
distinció clara dels uns respecte als altres, la recerca de l’especificitat; el
representant més conspicu d’aquesta tendència és l’obra i l’actitud del mateix
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Mallarmé110, referent indiscutible del moviment, però també l’exemplifica la
famosa cita de Denis referent a la pintura com a ordenació de colors que obria el
seu article “Définition du néo-traditionnisme”, publicat el 1890 a la revista Art et
critique: “Se rappeler qu’un tableau –avant d’être un cheval de bataille, une
femme nue, ou une quelconque anecdote - est essentiellement une surface
plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées” [DENIS, 1964,
33]111. En el cas de Mallarmé, cal assenyalar que tot i que sovint s’ha indicat que
la seva obra no podria estar més lluny de la idea de Gesamtkunstwerk que
proposa Wagner, en tant que aquesta funciona més aviat per acumulació mentre
que la poesia de Mallarmé es basa en la reducció a l’essencial i el despullament
del llenguatge, el cert és que també ell va tenir un ideal d’obra absoluta, el Livre
o la Gran Obra: “Si Wagner et Mallarmé se rejoignent, c’est dans la tension
soutenue tout au long de leur vie affin d’atteindre un idéal, celui du
Gesamtkunstwerk pour l’un, celui du Grand Oeuvre pour Mallarmé. Là où ils sont
au plus près, c’est sans doute par la dimension rituelle qu’ils désirent pour leur
oeuvre et, finalement, par leur commun postulat de l’oeuvre dans sa pure
dimension mentale, comme présence intime de l’esprit” [ZUGAZAGOITIA, 2003,
73]. De fet, si Mallarmé es pot considerar el més apassionat recercador d’un
llenguatge pur i original, també és cert que la seva poesia no es pot entendre
sense el seu interès per la música, el teatre, la dansa, ni per la seva incorporació
d’elements espacials i compositius al text, com seria el cas sobretot del poema
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard112; i de fet de la seva recerca de
l’essencialitat en sorgirà finalment una poètica que resultarà cabdal per a molts
artistes del s. XX sobretot per allò que tindrà a veure amb un nou espai de
relació entre l’art i la poesia [CHEVRIER, 2005]. Les dues tendències, doncs, la
que porta vers la unitat de les arts i la que condueix a la seva pròpia especificitat,
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Paul Valéry explica una anècdota significativa respecte a aquesta qüestió; es tracta de la
resposta que Mallarmé va donar a Degas quan aquest, desconsolat, es queixava que tenia molt
bones idees per escriure poesies, però en canvi era incapaç de produïr res. Mallarmé li va
respondre : “ce n’est point avec des idées que l’on fait des vers... c’est avec les mots” [VALERY,
1993, 1163]. És una manera de dir que l’art no és una qüestio estrictament intel·lectual, sinó de
treballar amb el material específic del que un disposa.
111

En el mateix article, Denis també escriu que “de la toile elle-même, surface plane enduite de
couleurs, jaillit l’émotion, amère ou consolante, “littéraire”, comme disent les peintres, sans qu’il soit
besoin d’interposer le souvenir d’une autre sensation ancienne (comme celle du motif de nature
utilisé)” [DENIS, 1964, 43]
112

“Although Mallarmé believed in ‘la pureté des genres’, he also believed that the arts were related
through structural analogies, and favoured transpositions between them on this level” [REYNOLDS,
1995, 206]
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són en realitat complementàries i es basen també en el mateix argument de la
unitat del món i les correspondències entre les seves parts; i de fet, com
assenyalen alguns autors, és probablement en aquest alliberament progressiu
dels mitjans artístics i expressius que es troba la característica principal del
Simbolisme, més que no pas en l’ús d’una certa iconografia com a vegades s’ha
esmentat [ASHTON, 1982].
És en aquest context que podem aplicar ara el concepte de la teoria de les
correspondències que hem vist anteriorment. La teoria de les correspondències
horitzontals correspondria a l’ideal de la unitat de les arts basant-se en la idea
d’una espai comú, d’una estructura compartida o anàloga entre totes les
creacions estètiques que permeti, per exemple, a un crític parlar poèticament de
la pintura (com fa Aurier en referència a Van Gogh i Gauguin), o a un pintor
evocar la música en un quadre, com en les pintures wagnerianes de FantinLatour . D’altra banda, la teoria de les correspondències verticals, tot establint les
analogies entre cada element del món terrenal i del món supraterrenal, conduiria
a l’especificitat: cada art es val per si mateixa per efectuar aquesta comunicació
transcendent, que serà més directa com més pura sigui, com més aprofundeixi
cada art en l’exploració autònoma dels seus propis mitjans. La conclusió
d’aquest doble moviment és que un cop descoberta l’essència de cada forma
artística, serà més fàcil trobar les relacions entre elles i establir així una gran
xarxa que permeti veure realment l’obra d’art total (total, perquè hi participen
totes les formes artístiques) com un autèntic model del món. Des d’aquest punt
de vista teòric, doncs, de nou el Simbolisme es referma com el puntal des del
qual s’inicia l’experiència de la modernitat (fins i tot si ens ho mirem des de
l’òptica més estrictament greenberguiana), ja que sens dubte la recerca de
purificació formal va ser un element important, tot i que vinculada i motivada
precisament pel rerefons espiritual.
Aquesta doble consideració de la qüestió de les correspondències i les
sinestèsies es vincula amb un altre dels debats importants que van tenir lloc a
finals del s. XIX: la fusió simbolista de les sensacions i percepcions és un
símptoma de regressió de l’home a un període en què els seus sentits eren més
indiferenciats, o una adaptació a noves facultats cognitives? I la fusió de les arts,
es presenta com la solució artística del futur o és el signe de la crisi i decadència
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total de l’art? [ROUSSEAU, 2000]. Aquest debat es va enfocar des de perspectives
diverses (biològica-evolutiva, antropològica, filosòfica,…), i no va tenir una única
resposta, sinó que va veure sorgir actituds molt diferents. Al capdavant dels qui
van estigmatitzar la idea de la fusió de les arts com a decadent i degenerada hi
figura Max Nordau, que va fer de la seva obra Entartung [Degeneració]
(publicada en alemany el 1892 i en francès, sota el títol Dégénérescence, en
varis toms a París a partir de 1894) una diatriba contra el decadentisme romàntic
i simbolista en general, i sobre la qüestió de les sinestèsies en particular. Els
simbolistes però, en la seva immensa majoria, van defensar el potencial creatiu
de les sinestèsies; a banda dels exemples ja citats, destaca el de Victor Ségalen
[SÉGALEN, 1902, 80-90], que les veia com a signes clars de progrés: la
correspondència entre sons i pintura esdevenia per ell l’única possibilitat
d’emancipar la pintura, com l’obertura de la via de la “pintura pura”. També el
crític Camille Mauclair partia d’una defensa del pensament analògic d’arrel
monista per assegurar l’existència d’un univers de vibracions que respon a una
sola llei sintètica, del que se’n deriva que les diverses arts, sense substituir-se
les unes a les altres, poden suscitar més emocions estètiques a través de la
seva combinació [ROUSSEAU, 2000, 13]. En aquesta mateixa direcció començaria
a treballar Kandinsky al cap de poc temps, tot servint-se d’aquestes mateixes
analogies i punts de partida.
La col·locació de la teoria de les correspondències i l’ideal de la unitat de les arts
al centre de la teoria artística simbolista (i com afirmo en aquesta tesi, també
abstracta) permet revisar algunes de les contradiccions simbolistes que s’han
considerat irresolubles; per exemple, la recurrència a la pintura figurativa de
Gauguin i Denis i alhora la seva crida a l’especificitat del color i dels mitjans
pictòrics s’expliquen per una banda per la seva recerca de l’essencialitat formal,
però també per la necessitat de construir ponts amb les altres formes artístiques.
Més endavant Kandinsky també compatibilitzarà en el temps una pintura
figurativa amb escrits on reclama la necessària purificació dels mitjans pictòrics;
ambdues fórmules es justificaran en la seva teoria per la necessitat de fer que
l’obra d’art transmeti un contingut espiritual, i al mateix temps confluiran en la
seva pràctica de la unitat artística. Les dues vies són només aparentment
oposades, perquè en el fons són paral·leles i complementàries vers un mateix
objectiu; com dèiem, com més pur sigui determinat mitjà artístic, com més sigui
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“ell mateix”, més fàcil serà fusionar-lo de forma productiva amb un altre. D’altra
banda, cal tenir molt present que els simbolistes més avançats des del punt de
vista formal (pensem en Gauguin com a paradigma, i en l’obra Vision après le
sermon (1888), com la primera fita destacable d’aquesta tendència) van fer una
sèrie de passos importantíssims vers la síntesi, l’anti-naturalisme i l’abstracció
(entesa si més no com a simplificació formal) que constitueixen les bases sobre
les que més tard treballarien, no només els pintors abstractes, sinó tots els
pintors avantguardistes113.
Vista la importància que per a tots els artistes simbolistes va tenir aquesta
qüestió de la unitat artística, no ens ha d’estranyar que en el mateix moviment
sorgissin diverses propostes i tendències respecte la qüestió de com fer sorgir
un sentit, no ja d’un art individual, sinó del que en podríem anomenar un camp
intersemiòtic [LAUDE, 1985, 22], de les que bàsicament n’hauríem de destacar
dues. D’una banda tenim tota una sèrie d’artistes que pensaven en la possibilitat
de crear una forma artística superior que reunís en ella totes les altres arts, però
que com veurem no es posaven d’acord sobre quina havia de ser aquesta forma;
aquest podria ser com hem vist el cas de Mallarmé, per qui la poesia seria
aquest art suprem i ideal114, tal i com es mostra en la seva cèlebre resposta a
una enquesta preparada per Gustave Kahn i publicada a la revista La Vogue el
18 d’abril de 1886: “La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à
son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence: elle doue
ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle” [MALLARMÉ,
2003, 657]; en aquest fragment no tan sols concedeix un sentit superior i
113

Fins i tot els que sostenen que l’estètica pròpiament simbolista i abstracta no té res a veure amb
l’evolució de la pintura francesa defensen aquest paper: “L’esthétique européenne s’est emparée
des inventions stylistiques de l’école française, élaborées à l’intérieur d’une esthétique tout autre,
pour les plier à son but, à son pathos, à son Gefühl, à son Kunstwollen propres. Gauguin, Van
Gogh, Cézanne sont perçus par le monde germanique et slave comme offrant les formes
convenables à cette nouvelle sensibilité, les vecteurs picturaux appropriés à l’élan religieux qui la
travaillait” [BESANÇON, 1994, 16]
114

A banda de destacar el paper primordial i sacre de la poesia, però, Mallarmé va sommiar també
sempre amb un projecte totalitzador, el Livre, al qual hem fet esment anteriorment i al que fa
referència a Crise de vers com a literatura que, amb tot, podrà contenir en si la música, suggerint
fins i tot que serà de la paraula que naixerà aquesta: “Je me figure par un indéracinable sans doute
préjugé d’écrivain, que rien ne demeurera sans être proferé ; que nous en sommes là, précisément,
à rechercher, devant une brisure des grands rythmes littéraires (il en a été question plus haut) et
leur éparpillement en frissons articulés proches de l’instrumentation, un art d’achever la
transposition, au Livre, de la symphonie ou uniment de reprendre notre bien: car, ce n’est pas de
sonorités élémentaires par les cuivres, les cordes, les bois, indéniablement mais de l’intellectuale
parole à son apogée que doit avec plénitude et évidence, résulter, en tant que l’ensemble des
rapports existant dans tout, la Musique.” [MALLARME, 2003, 212]
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espiritual a la tasca poètica, sinó que de nou ens recorda a través del concepte
d’essencialitat la necessitat de la purificació dels mitjans, com ja assenyalàvem
(també és important la referència al ritme, del que parlarem més endavant). Per
Mallarmé, el llenguatge poètic es podia constituir en una forma de conèixer el
món paral·lela a la de l’experiència religiosa. I en un altre fragment, Mallarmé ens
recorda com, de la convergència de totes les arts, ens sorgeix sens dubte la
poesia : “Quelque chose de spécial et complexe résulte: aux convergences des
autres arts située, issue d’eux et les gouvernant, la Fiction ou Poésie.” [ibid.,
203]. El pensament poètic de Mallarmé és doncs capaç de convocar totes les
arts, de vincular-les i donar-los-hi un límit, precisament a través de dilucidar-ne la
seva especificitat.
Un altre exemple d’aquesta tendència unificadora de totes les arts en una sola
és la de Léo d’Orfer, que parlant de la relació de la poesia amb les altres arts,
escriu: “Elle les résume tous, la musique par le rythme et la cadence, la peinture
par le description vive et colorée, la sculpture par la taille du marbre des poèmes,
l’architecture par la composition monumentale des oeuvres,...” [citat a KEARNS,
1989, 55]. Gauguin i els altres sintetistes proposen quelcom similar però a
realitzar en la pintura, que pretenien que havia de ser capaç d’assolir una unitat
filosòfica a partir de les temptatives individuals i fragmentàries de cadascú115. La
proposta en aquest sentit més important, però, més elaborada i sense cap mena
de dubte la més influent, seria la de Wagner sobre la idea de l’obra d’art total que
s’havia de realitzar en el drama, o la nova òpera, que ja hem vist en el capítol
anterior; l’òpera es planteja com la creació d’una obra sintètica suprema, tot i que
com hem esmentat s’esbiaixi inconscientment però decidida vers la banda de la
música.
L’altre model principal per a la unitat de les arts simbolistes és la teoria de les
correspondències i les sinestèsies de Baudelaire, que també hem explicat
anteriorment, que condueix cap a la visió de les arts com a camins paral·lels (no
115

Tot i que més endavant veurem unes referències clares de Gauguin a la importància de la
música, cert és que ell també va reclamar, com ja havia fet Leonardo en el Paragone, la prioritat de
la pintura sobre les altres arts: “L’ouïe ne peut servir qu’un seul son à la fois, tandis que la vue
embrasse tout, en mème temps qu’à son gré elle simplifie” [citat a KEARNS, 1989, 57]. L’argument
de Gauguin aquí no és només el ja clàssic de la superioritat de la vista sobre altres formes de
percepció, sinó també el de la capacitat sintètica, i per tant unitària, d’aquesta.
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pas idèntics) i aspirant a través dels seus mitjans propis i diversos a un mateix
món transcendent que apareix a partir d’una fusió de tots ells116; en aquest sentit
cal fer èmfasi, com també ho va fer el mateix Baudelaire, en què fusió de les arts
no implica confusió, sinó que representa un espai de trobada de totes les arts a
partir del qual sorgeix alguna altra cosa117. Aquesta idea baudelairiana de la
teoria de les correspondències com a model per al procés de creació artística i
poètica la planteja el poeta com un procés total, una fusió també de l’obra i el
seu creador; per això no dubta a escriure: “Qu’est-ce que l’art pur suivant la
conception moderne? C’est créer une magie suggestive contenant à la fois l’objet
et le sujet, le monde extérieur à l’artiste et l’artiste lui-même.” [BAUDELAIRE, 1990,
598]. No cal dir que aquí el concepte de puresa, lluny de tota simplificació
formalista, té a veure més aviat, com indicàvem abans, amb la idea dels mitjans
purs que en canvi assoleixen una unitat transcendental. Baudelaire, doncs,
suggereix clarament una analogia recíproca de les arts, sense que això comporti
una assimilació anihiladora. Val a dir també que la proposta iniciada per
Baudelaire no l’hem de veure com a radicalment oposada a la wagneriana que
esmentàvem abans, al contrari; no oblidem que precisament el poeta va ser
l’introductor principal de Wagner a França amb el seu article “Richard Wagner et
Tännhauser a París” de 1861, i que és justament en aquest assaig i a propòsit
del compositor alemany que enumera moltes de les seves idees principals sobre
el tema, com ara sobre la complexa i indivisible unitat que tot art autèntic revela.
És també parlant de Wagner que cita el seu propi poema Correspondances, i és
en aquest text que va fer la seva proposta d’una descripció poètica que pugui ser
equivalent d’alguna manera a la sensació viscuda tot escoltant la música.

116

“The argument that art forms are autonomous because of differences in the material conditions
in which they are produced and received provokes the reply that if the same act of logical
abstraction is the basis of our perception of time and space, comParísons can be made between
the different arts in terms of their structuring procedures” [KEARNS, 1989, 56]. És a dir, els
processos mentals d’abstracció de les diverses arts són similars i per tant comparables.
117

Val a dir que, tot i que abans hem assenyalat a Mallarmé més aviat en relació a la idea de la
purificació i distinció entre les arts, això no vol pas dir que ell mateix no experimentés vivències
molt properes a la fusió de les arts i els sentits com ho trobem expressat en Baudelaire; si més no,
així ho explica el propi Mallarmé en un text anomenat Symphonie littéraire (1864): “Bientôt une
insensible transfiguration s’opère en moi, et la sensation de légerèté se fond peu a peu en une de
perfection. Tout mon être spirituel, - le trésor profond des correspondances, l’accord intime des
couleurs, le souvenir du rythme antérieur, et la science mystérieuse du Verbe,- est requis, et tout
entier s’émeut, sous l’action de la rare poésie que j’invoque [...]” [reproduït a NICOLAS, 1972, 31]

170

A banda de la pròpia obra de Baudelaire i dels artistes dels que parlarem en
aquest capítol, una de les experiències més importants en aquest àmbit de les
correspondències va ser el poema Voyelles (1871)118, de Rimbaud, que més
enllà del seu valor poètic també es va fer servir, en el seu moment, per justificar i
validar tota mena d’experiències vinculades amb la relació entre els sentits, des
de les baudelairianes a interpretacions més esotèriques. L’afirmació de Verlaine
sobre la poca importància que Rimbaud hauria concedit a la qüestió de les
correspondències119 han fet dubtar sobre la seva validesa en aquest context,
però el cert és que, si més no, el poema és indicatiu d’un interès per part de
Rimbaud i molts altres poetes i escriptors de l’època sobre aquest tema; el fet
que la seva proposta de correspondències sigui totalment subjectiva no li treu
cap valor en un àmbit en què, tot i les aspiracions d’universalitat, la majoria de
propostes ho són, de subjectives. El mateix Rimbaud va dir: “J’inventai la couleur
des voyelles! – A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. – Je régali la forme et le
mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai
d’inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens” [citat
a KEARNS, 1989, 70]. En tot cas la proposta de Rimbaud la portaria a l’extrem,
gairebé fins al ridícul, Rhené Ghil i el seu Traité du verbe, un intent de
sistematitzar i analitzar el llenguatge i la literatura des d’aquesta perspectiva de
la vinculació lletres – colors – música.
Hem de tenir present finalment que per molts simbolistes, tant la teoria de les
correspondències de Baudelaire com la Gesamtkunstwerk wagneriana i la
concreció poètica del sonet de Rimbaud venien a ser la mateixa cosa, i es
recolzaven una a l’altra en la validació de l’experiència metafísica que hi ha
darrera aquesta visió totalitzadora de l’art. Com a resum, per ara, de la qüestió
de la unitat de les arts en el Simbolisme hauríem de dir també que, un cop
assumida per l’artista l’existència d’una realitat que transcendeix el món ordinari,
118

“A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles, / Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
/ A, noir corset velu des mouches éclatantes / Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, //
Golfes d’ombre; E, candeurs des vapeurs et des tentes, / Lances des glaciers fiers, rois blancs,
frissons d’ombelles; / I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles / Dans la colère ou les
ivresses pénitentes; // U, cycles, vibrements divins des mers virides, / Paix des pàtis semés
d’animaux, paix des rides / Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux; // O, suprême
Clairon plein des strideurs étranges, / Silences traversés des Mondes et des Anges: / - O l’Oméga,
rayon violet de Ses yeux!.” [RIMBAUD, 1960, 71]
119

“Moi, qui ai connu Rimbaud, je sais qu’il se foutait pas mal de savoir si A était rouge ou vert. Il le
voyait comme ça, mais c’est tout” [citat a KEARNS, 1989, 69]
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aquest assumeix també la seva capacitat per desxifrar els jeroglífics d’aquest
món i penetrar les misterioses veritats del món ideal. La sinestèsia, la idea d’obra
d’art total, les correspondències, en realitat no són més que idees o imatges que
serveixen per representar aquest intent de sobrepassar els límits establerts i
habituals i assolir aquest llenguatge simbòlic universal; serà precisament per
això que la música, immaterial i no mimètica, s’adoptarà per molts com veurem
tot seguit com la forma artística ideal.

3.3. La música com a model de les arts
El crític i historiador anglès Walter Pater va escriure el 1877, en un article dedicat
a Giorgione, que “all art constantly aspires towards the condition of music”120
[PATER, 1922, 135], idea que, sens dubte, esdevindria aviat un dels leitmotivs
més importants de tota la recerca simbolista sobre la qüestió de la relació entre
les arts. De fet, i tal i com hem vist en la primera part d’aquest treball, la relació
entre música i pintura té una llarguíssima tradició, i la tendència a posar la
música com a model de les arts no sorgeix pas del no-res a finals del s. XIX; ben
al contrari, com ja hem vist parlant de Plató i Plotí, el concepte de l’harmonia de
les esferes i moltes derivacions posteriors ja apunten a aquesta visió de la
música. Sembla ser que ja Vitruvi també, per no sortir del món antic, havia escrit
que l’arquitectura és música congelada, i després d’ell molts altres van situar la
música com a principal paradigma artístic. Situats plenament en l’ambient
simbolista, la música va ser vista repetidament com a model per la creació
poètica; el poeta que millor ho va exemplificar fou probablement Verlaine, que
comença el seu poema Art poétique invocant precisament aquest model: “De la
musique avant toute chose”, i referma més endavant: “De la musique encore et
toujours! / Que ton vers soit la chose envolée / Qu’on sent qui fuit d’une âme en
allée / Vers d’autres cieux à d’autres amours” [reproduït a DORRA, 1994, 134135] 121.
120

Citem un fragment més ampli per contextualitzar la frase: “[...] and all the arts in common
aspiring towards the principle of music ; music being the typical, or ideally consummate art, the
object of the great Anders-streben of all art, of all that is artistic, or partakes of artistic qualities. All
art constantly aspires towards the condition of music. For while in all other kinds of art it is possible
to distinguish the matter from the form, and the understanding can always make this distinction, yet
it is the constant effort of art to obliterate it.” [PATER, 1922, 134-135]
121

Un altre tema que té a veure amb la relació música-literatura i sobre el qual el Simbolisme
també va especular molt és la qüestió del vers libre, per exemple; per aquesta qüestió, veure
PEYRE, 1974, 178-204; HAMARD, 1995.
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Aquest prestigi de la música neix indubtablement de la seva associació a la
filosofia, les matemàtiques i a altres activitats de tipus intel·lectual i espiritual,
mentre que la pintura, com les altres activitats estrictament artístiques, estava
històricament vinculada a un espai més material i artesanal (pensem per
exemple en les reivindicacions del Paragone leonardesc, que essencialment
consisteixen en reclamar per a la pintura l’estatut de “cosa mentale”). Tot i el pes
d’aquesta tradició, doncs, és indubtable que és precisament durant el
Simbolisme que la qüestió de les relacions entre música i pintura esdevé més
transcendental; no en va, una de les figures mitològiques més recurrents de la
iconografia simbolista serà precisament la figura d’Orfeu, que encarna al mateix
temps el sacerdot, l’iniciat i el músic ideal [KOSINSKI, 1989]122. Com hem vist en la
primera part d’aquest treball, és també durant el Simbolisme que es
desenvolupen la majoria d’estudis sobre el fenomen de la sinestèsia, la forma
més difusa del qual era precisament l’audition colorée, és a dir, l’assimilació de
sons a colors determinats; d’aquest fenomen, com hem indicat, tant se’n feien
interpretacions de tipus científic o psicològic com més espiritualistes.
Les formes de relació entre les dues arts que sorgeixen en la cultura simbolista
finisecular seran doncs moltes i molt variades, però no totes tindran la mateixa
importància ni, sobretot, la mateixa transcendència de cares al que serà el
proper desenvolupament de l’abstracció. Si intentem doncs ordenar aquestes
relacions, veurem que com a mínim haurem de distingir tres grans àmbits: en
primer lloc, ens trobarem amb un ús abundant de la terminologia musical en el
títol de pintures, i sobretot el pas de termes de la crítica musical a la pictòrica i
viceversa; en segon lloc, amb un gran nombre d’obres pictòriques que sorgeixen
inspirades per composicions musicals o operístiques; i finalment, amb obres i
artistes que intenten emular i importar aspectes propis de la composició musical
a la pintura. No cal dir que és aquesta darrera via la que es mostrarà a la llarga

122

Val a dir que la importància de la música en el Simbolisme no serà obstacle per tal que també el
silenci hi jugui un paper molt important; com diu Goldwater, “one cultivated silence as a means of
shutting out appearances in order to concentrate upon essence, and so isolation became the
condition through which the artist could ignore the material and thus be able to penetrate the
spiritual”. L’autor detecta aquesta importància del silenci especialment en l’obra d’artistes com
Redon, Vuillard o Maeterlinck [GOLDWATER, 1979, 29]. L’element del silenci també serà important
en l’abstracció, sobretot en aquells quadres que tendiran a la supremacia o monocromia del blanc
[NIGRO COVRE, 1997].
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com a més ambiciosa i productiva (ja que és un dels camins que més
directament condueixen a l’abstracció), però estudiar les altres dues també és
important en tant que ens donen pistes sobre el context cultural de l’època.
Abans d’entrar directament en el tema de les relacions entre música i pintura
enfocat des d’aquests tres punts de vista, cal dedicar un primer capítol a la
recepció de Wagner a França. I això és important veure-ho amb cert detall per
diverses raons: en primer lloc, perquè ens permet veure com la teoria de la
Gesamtkunstwerk va ser adoptada pels artistes francesos de tots els àmbits; en
segon lloc, pel paper important que hi té Baudelaire, fins al punt que, com hem
avançat anteriorment, en part els punts de vista teòrics d’aquest es fusionen en
certs aspectes amb els del compositor; i finalment pel paper que la Revue
wagnérienne tindrà en la difusió no nomes del pensament de Wagner, sinó
sobretot de la noció de “pintura wagneriana” que al seu torn tindrà molt en comú
amb l’abstracció. El darrer apartat d’aquest capítol el dedicarem a un fenomen
artístic, el de la música de colors, que sorgeix també en el Simbolisme i que
representa una nova recerca sobre les possibilitats de vincular color i música,
sempre a la recerca d’un art ideal i de referències plenament espirituals.
Cal també tenir present que molts artistes recorreran a la relació amb la música
per tal de marcar distàncies respecte la literatura, que com ja hem indicat amb
anterioritat resultava molt problemàtica per molts dels pintors del moment. De fet,
per entendre la distinció entre la vessant més acadèmica i la més simbolista (en
el sentit de la més avantguardista i que donarà més fruits en un futur immediat a
través de l’abstracció) del Simbolisme pictòric, aplicar-hi respectivament els
termes “literari” i “musical” ens pot ser de molt ajuda.

3.3.1. La recepció de Wagner en el Simbolisme
La teoria de Wagner sobre la Gesamtkunstwerk és en certa manera un repte a la
visió schopenhaueriana sobre la primacia de la música, i per tant una resposta
definitiva a la qüestió de quin art hauria d’estar per sobre dels altres. La seva
influència en el Simbolisme francès, font teòrica del Simbolisme europeu, ha
estat sempre discutida; alguns autors argumenten, per negar-la, que Wagner era
en aquella època molt poc conegut a a França ja que gairebé no s’havia
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representat, i que molts pocs havien pogut tenir una experiència de primera mà
de la seva obra123. Alguns testimonis que tenim de l’època, però, ens confirmen
la influència important que la figura de Wagner va exercir sobre els simbolistes:
“En effet du formidable dramaturge sans exception tous, je crois bien,
subissaient l’empire. C’est que plus ostensiblement qu’aucun autre le
tourmentait l’aspiration à la synthèse. [...] Par lui-même le prestige de son
art opérait un enchantement irrésistible. Wagner, en cette période de
désuétude musicale, incarnait a nos yeux la musique entière, et nous
puisions dans son exemple un argument enthousiaste en faveur de cette
synthèse des arts dont nous nous illusionnions.” [FONTAINAS, 1991, 31]
O bé com va recordar el 1922 Camille Mauclair a Servitude et grandeur littéraire,
“Jamais les hommes d’aujourd’hui ne pourront absolument comprendre ce que
Wagner, vers 1892, a été pour nous, l’immense zone de lumière que sa magie
nous ouvrit, la lame de fond qu’il souleva dans nos âmes, le terrible dégoût qu’il
nous imposa pour tout ce qui n’était pas lui” [citat a PISTONE, 1995, 15]. La
influència de Wagner, doncs, es va fer sentir tant per la seva música com per la
seva teoria en els simbolistes de tot Europa, des d’Alemanya i França fins a
Rússia, on ja al 1868 es munta Lohengrin [AMIARD-CHEVREL, 1995].
El que ens interessa a nosaltres no és tant veure què hi ha d’autènticament
wagnerià en el Simbolisme, sinó més aviat com aquest se n’apropia, l’interpreta,
i l’utilitza com a coartada teòrica i artística per als seus propis objectius; no
discutirem per tant si el wagnerisme va ser assimilat a partir d’una interpretació
equivocada o no, el que importa és veure el seu paper fonamental en la difusió
de l’ideal de la unitat de les arts i com i a través de quins filtres hi va arribar. És
per això que, tot i la important repercussió de Wagner en molts àmbits de la
cultura francesa del moment124, ens centrarem en els dos mitjans de difusió de
123

“Wagner’s influence in particular has been grossly overrated – in any event it was born of
misunderstanding and dilettantism and issued most often into blind alleys. The symbolists used him
simply as a name or slogan to place against their own pet theories” [LEHMAN, 1968, 247]. Pel que fa
a les possibilitats de sentir música de Wagner, és veritat que fins al 1891 l’Opéra de París no va
incorporar al seu repertori una òpera wagneriana, Lohengrin, però les seves obres s’escoltaven en
versió simfònica en concerts almenys des de 1860.
124
Altres escriptors de prestigi que van esciure sobre Wagner, a banda de Baudelaire, són Villiers
de l’Isle-Adam, Nerval, Catulle Mendès, i fins i tot Mallarmé, com veurem en el següent capítol. Cal
destacar també l’important paper en la difusió de les seves idees que va tenir Édouard Schuré;
aquest va publicar el 1875 a París un llibre en dos volums, Le Drame musical, en què s’ocupava
d’analitzar l’obra de Wagner, de manera que el segon volum, de fet, estava completament dedicat
al treball del compositor alemany. Schuré, autor de Les grands initiés (un dels textos de referència,
com hem vist, de l’esoterisme finisecular), era un dels admiradors francesos més aferrissats del
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l’obra wagneriana en la cultura simbolista francesa més importants i influents:
Baudelaire i la Révue wagnérienne.
3.3.1.a. Baudelaire
Tot i que Baudelaire no va ser l’únic autor francès que va escriure sobre Wagner
amb entusiasme, l’experiència que en van tenir els simbolistes estaria
profundament mediatitzada pel seu text “Richard Wagner et Tannhäuser à
Paris”, publicat l’1 d’abril de 1861 a la Révue européenne arran de la primera
representació d’aquesta òpera, que havia tingut lloc el 13 de març; sembla ser
que Baudelaire admirava l’obra de Wagner almenys des del 1849, però no és
fins aquest moment que li dedica un text, que per cert és l’única peça de crítica
musical que va escriure. Aquest article és important, no només per tractar-se de
la primera presentació de Wagner a França, sinó sobretot per les idees generals
sobre la música que Baudelaire hi exposa; el poeta s’esforça a demostrar que la
música és un llenguatge universal, i que per tant pot produir idees, sensacions i
imatges anàlogues en cervells diferents, i també intenta argumentar que
l’activitat creadora de l’artista no li ha d’impedir d’elaborar també una obra crítica
o teòrica, com era el seu mateix cas (i com serà també el dels artistes abstractes
aquí esmentats). Finalment és important perquè representa la reflexió més
àmplia sobre la teoria de les correspondències, més enllà del poema
Correspondances, que trobem en l’obra de Baudelaire.
Baudelaire es permet de comparar literatura, pintura i música en base al que
tenen de descriptiu i al que necessàriament hi aporta la imaginació; a la idea de
que la música no pot traduïr res amb exactitud com si que poden fer la pintura o
la literatura, Baudelaire respón que “elle traduit à sa manière, et par les moyens
qui lui sont propres. Dans la musique, comme dans la peinture et même dans la
parole écrite, qui est cependant le plus positif des arts, il y a toujours une lacune
complétée par l’imagination de l’auditeur” [BAUDELAIRE, 1990, 781-782]. Seria per
això, segueix Baudelaire, que Wagner hauria considerat que l’art més perfecte i
sintètic no és altre que la reunió d’aquestes tres arts; i és aquesta aspiració

compositor alemany. En el seu llibre, aparegut un any abans que El naixement de la tragèdia, de
Nietzsche (un altre text fonamental a l’entorn de l’obra wagneriana), Schuré també relaciona la
tragèdia grega i el seu aspecte dionisíac amb l’obra de Wagner i l’obra d’art del futur, fixant-se tant
o més en la part literària de les òperes de Wagner que en la musical [SATGÉ, 1995, 49]
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unitària el que més fascina a Baudelaire de l’obra del compositor alemany,
immers com també es troba ell en la recerca de la unitat del món i de les arts.
De fet la música, diu més endavant, el que fa és expressar la part més indefinida
del sentiment que la paraula no és capaç de transmetre; i això que la música
transmet, les persones sensibles ho poden percebre gairebé de la mateixa
manera. Per això Baudelaire es pot permetre de comparar les impressions
suscitades per Lohengrin en Berlioz i en ell mateix amb el text que escriu
Wagner, i vista la similitud en els termes que utilitzen, pot afirmar que “la
véritable musique suggère des idées analogues dans des cérveaux différents”;
tot seguit, i com ja hem esmentat en el capítol anterior dedicat al poeta, aquest
afirma que de fet el que seria sorprenent seria que no es produïssin aquestes
analogies i coincidències, vist que Déu ha creat el món “comme une complexe et
indivisible totalité” [ibid., 784]. La música, doncs, significa alguna cosa, ja que es
capaç de transmetre sensacions similars a persones diferents, i és una prova
més de les correspondències entre els diversos nivells de l’univers. Baudelaire
continuarà insistint al llarg de tot el text en l’estreta relació entre les diverses
formes artístiques; així, dirà que “aucun musicien n’excelle, come Wagner, à
peindre l’espace et la profondeur, matériels et spirituels” [ibid. 785], en què aplica
el terme “pintar” a la feina del compositor, en una transposició de termes del
vocabulari pictòric al musical que serà molt habitual en el Simbolisme, i que
Baudelaire ja havia utilitzat altres vegades [ibid., 425].
Tot i que sovint s’ha considerat que les idees de Baudelaire sobre les
correspondències entre les arts i la teoria de Wagner sobre la Gesamtkunstwerk,
tal i com les hem descrit anteriorment, eren una mateixa cosa, el cert és que, tot i
que en aquest article Baudelaire interpreta Wagner des del seu punt de vista, en
el fons ambdós parlen de temes ben diferenciats, malgrat que el rerafons sigui
comú [LEHMAN, 1968, 207 i segs]. La teoria wagneriana fa referència a la idea
d’integració de les arts en una forma superior, mentre que Baudelaire parla de
correspondències entre elles, és a dir, de relació entre les arts, tal i com hem vist
anteriorment. En tot cas però, i tal i com he assenyalat, el que aquí interessa és
que en realitat molts dels simbolistes van trobar aspectes comuns entre els dos
artistes, i així és com van assimilar el pensament de Wagner a través de la
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interpretació que en feia Baudelaire, autor de referència125; és per això que
sovint s’al·ludirà al compositor alemany quan es tracti qualsevol tema vinculat
amb la unió de les arts, encaixés o no del tot amb les seves propostes.
3.3.2.b. La Révue wagnérienne
Dins l’àmbit d’estudi de les relacions entre música i pintura en el Simbolisme, cal
fer atenció especial a una revista que tot i que va tenir una vida molt efímera
assoliria una importància cabdal en la formació progressiva de l’estètica
simbolista; es tracta de la Révue Wagnérienne, que va esdevenir sobretot la
promotora d’una base metafísica específica pel Simbolisme i d’una nova entesa
entre les arts, a més del gran instrument difusor de l’obra de Wagner a França.
De fet, si Wagner i la seva teoria de la Gesamtkunstwerk van esdevenir tan
importants pel desenvolupament dels conceptes de síntesi i de correspondències
en la cultura finisecular, és en gran part gràcies a aquesta publicació; la revista
va tendir a passar de puntetes sobre la tasca reformadora de l’òpera empresa
pel compositor, i en canvi es va centrar molt específicament en comentar i
difondre el seu pensament artístic a l’entorn de la unió de les arts com a punt de
partida d’un nou renaixement artístic [SATGÉ, 1995].
La revista va ser fundada a París el 1885 per Edouard Dujardin i Théodor de
Wyzewa, dos joves habituals dels mardis de Mallarmé; es va editar només
durant un any (de febrer de 1885 a gener de 1886), i a la seva desaparició va ser
seguida per la Révue Indépendante (de gener de 1886 a gener de 1888),
estretament relacionada amb la seva antecessora però més dedicada a l’art i el
pensament en general, i menys a la música. Tot i que com el nom indica
clarament Wagner era el tema al voltant del qual girava la revista, el cert és que
els seus autors estaven més influïts per les idees estètiques de Mallarmé i de
Villiers de l’Isle-Adam que no per les del mateix compositor alemany; de fet,
podríem dir que la revista seguia el pensament de Wagner només en tant que
adaptat o filtrat pel de Mallarmé, i per tant no s’ocupava només d’aspectes
musicals, sinó també de problemes metafísics, morals i estètics [WYZEWSKA,
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Així ho assenyala Marí, que posa èmfasi en la important relació entre les idees i les obres dels
dos autors: “El mestratge que Baudelaire exercí en els poetes, els dramaturgs i els pintors
simbolistes fou un mestratge en el qual la música i, particularment, la música de Wagner i les
seves teories estètiques foren rebudes com a autèntics dogmes.” [MARI, 1988, 164]
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1934]. En realitat Wyzewa va ser el primer crític que va intentar relacionar les
idees de Mallarmé amb els nous debats sobre música i pintura que sorgien en
aquell moment [SIMPSON, 1999].
És curiós de constatar com els primers lectors de la revista, que eren els
relativament escassos admiradors de Wagner a París (cal recordar que la
recepció de Wagner a França va estar negativament mediatitzada per qüestions
polítiques i nacionalistes), es van queixar a la seva direcció perquè consideraven
que es dedicava massa poc espai al compositor, i massa a qüestions d’art i
estètica simbolistes que no tan sols no els interessaven, sinó que consideraven
que no hi tenien res a veure. Tal i com el mateix Dujardin diria a l’article “Wagner
et la France”, publicat a la Révue musicale l’octubre de 1923, la revista “a été le
trait d’union entre Wagner et Mallarmé, entre Schopenhauer et le symbolisme;
elle a aidé les symbolistes de 1886 à prendre conscience de la profonde
nécessité musicale qui s’imposait à eux” [citat a SATGÉ, 1995, 49]. A banda de
propagar l’obra i la figura de Wagner, doncs, la revista va ser sobretot una
plataforma per divulgar la nova poètica i les noves tendències filosòfiques del
moment, i especialment l’idealisme alemany: “Le rôle de la Révue Wagnérienne
fut celui de guide dans l’idéalisme, d’interprète de la philosophie allemande, que
depuis l’immense succès de la musique de Wagner on admirait sans la connaître
en France” [WYZEWSKA, 1934, 16]. Pels seus autors, Wagner era la
personificació mateixa d’aquest idealisme, que des d’un punt de vista filosòfic era
a França poc i mal conegut.
D’entre els textos importants que s’hi van publicar, i a banda de les traduccions
d’extractes d’escrits del mateix Wagner, destaquen l’article de Mallarmé “Richard
Wagner: Revérie d’un poète français” (8 d’agost de 1885), un text fonamental
com veurem en el següent capítol per comprendre la seva estètica teatral; o bé
la col·lecció de sonets dedicats al compositor que es va publicar al darrer
número del primer any, i que eren obra de Mallarmé, Verlaine, Ghil, Merrill,
Morice, Vignier, Wyzewa i Dujardin, és a dir, la pràctica totalitat dels poetes
simbolistes del moment. Pel que fa al tema que ens interessa, però, l’autor més
important va ser Théodor de Wyzewa, l’adaptació del qual de l’estètica
wagneriana a la pintura seria enormement influent. Aquest considerava que
Wagner havia oblidat o deixat de banda la pintura en la seva gran síntesi
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artística (cosa que com hem vist és bastant certa), i per tant es va proposar
d’incloure-la-hi, de fet de donar-li un lloc central. Des del seu punt de vista, la
síntesi wagneriana tal i com ell la completava representaria una nova forma
artística capaç de fusionar les arts en el punt en què les seves dimensions
expressives se sobrepassen, i per tant d’apuntar cap a una “realitat superior”.
El primer article que va publicar Wyzewa sobre aquesta qüestió portava per títol
“Peinture Wagnérienne” (8 de juny de 1885), i es tota una declaració dels seus
principis estètics pel que fa a la qüestió de la síntesi artística en l’obra
wagneriana: “L’oeuvre de Richard Wagner, sous l’incomparable valeur d’une
révélation philosophique, a encore pour nous, le sens clair et précieux d’une
doctrine esthétique. Elle signifie l’alliance naturelle, nécessaire, des trois formes
de l’Art, plastique, littéraire et musical, dans la communion d’une même fin,
unique: créer la vie, inciter les âmes à créer la vie” [citat a WYZEWSKA, 1934,
109]. L’obra de Wagner doncs, creadora de vida, és important no només per la
música, el drama i la dansa (les arts de les que el compositor va parlar
principalment en els seus textos), sinó també per la literatura i la pintura. El més
important és però la comparació que estableix tot seguit sobre els procediments
de les diverses arts:
“Ainsi que le littérateur peut, par le même moyen des mots constants
d’une langue, nous communiquer, immédiatement, la suite de ses
pensées – c’est la Prose – ou bien aussi dans la Poésie, négligeant,
presque, le sens habituel des mots avec le seul agencement des rythmes
et des sons, évoque en nous la vie intense de l’émotion; ainsi peuvent les
peintres, par le même moyen des procedés plastiques, traduire
immédiatement leur vision du monde objectif – ou bien négligeant
presque les sens habituel des figures, avec le seul agencement des
lignes et des teintes, évoque en nous, réelles, précises, des émotions que
nulle poésie, nulle musique ne sauraient exprimer” [citat a WYZEVSKA,
1934, 110; les cursives són meves].
En aquestes línees Wyzewa ens està donant els mateixos arguments que més
tard seran els de Kandinsky i els de molts altres pintors abstractes, i que com
hem vist també Baudelaire, Gauguin i Denis havien avançat: igual com la
literatura pot escollir entre prosa o poesia, la pintura pot ser figurativa, o bé pot
oblidar-se del sentit i del tema i només a través d’un cert arranjament de línies i
colors evocar-nos tota mena d’emocions. El sentit de la pintura, doncs, no està
en el tema o sujet que tracta, sinó en la seva realitat visual o plàstica. Tot seguit
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dirà, igual com Kandinsky més endavant, que no importa quina forma esculli l’Art
per manifestar-se mentre sigui sincer i motivat només pel que Kandinsky
anomenarà “necessitat interior”, i Wyzewa “la faim divine de la spéculative
Création”.
El 8 de maig de 1886 Wyzewa va publicar un altre article, “Notes sur la peinture
Wagnérienne et le Salon de 1886”, en què intenta esbossar el que per ell seria
una autèntica estètica wagneriana, en tota l’amplitud del terme; en el text torna
sobre aquesta idea de la “pintura wagneriana” que ja havia començat a
desenvolupar l’any anterior. Wyzewa posa èmfasi de nou en el paper de l’art
com a creador de la vida de l’univers, que al seu torn no és més que un reflex de
la vida de la nostra ànima (recordem la importància de les correspondències); la
vida de l’ànima està constituïda pels modes de la sensació, la noció i l’emoció,
modes que corresponen respectivament a tres formes artístiques: l’art plàstic, la
literatura i la música. Així, igual com la unió dels tres modes recrearà la vida
total, la unió de les tres formes artístiques dóna com a resultat l’Art total; art total
i vida total són doncs equivalents (o corresponents).
Aquest nou art ha de ser, d’entrada, realista, però al mateix temps ha de posseir
una gran capacitat de suggestió i de recreació per part de l’espectador; és per
això, i perquè en realitat dels tres modes proposats l’emocional és l’esfera
superior, que també la pintura tendeix d’alguna manera vers la música: “Il y a
doncs deux peintures: l’une sensationnelle et descriptive, recréant la vision
exacte des objets, l’autre émotionnelle et musicale, négligeant le soin des objets
que ces couleurs et lignes représentent, les prenant seulement pour les signes
d’émotions” [citat a WYZEWSKA, 1934, 121; les cursives són meves]. Wyzewa
proposa aquí clarament, doncs, el que aviat es convertiria en tema recurrent de
l’evolució pictòrica més avantguardista que hauria de culminar en l’abstracció, o
sigui, la possibilitat d’una pintura “musical” que prescindeixi dels objectes i en
canvi es centri en les línies i colors que els conformen, igual com la música no té
tema i comunica el seu sentit només a través de les notes i els seus diversos
arranjaments. El concepte de l’analogia musical com a motor d’una abstracció
amb un contingut espiritual evident es fa aquí doncs ben patent.

181

Wyzewa s’atreveix fins a tot a donar alguns noms de mestres del que ell
anomena precisament pintura emocional o simfònica (fent servir un terme propi
del llenguatge musical, i utilitzant per descriure’ls nombrosos termes clarament
musicals)126: Leonardo, Rubens, Rembrandt, Watteau, Delacroix127, Puvis de
Chavannes. Pel que fa als seus més estrictes contemporanis, Wyzewa pensa
que no és pas al Saló on es pot trobar la pintura més autèntica, sinó fora, ja que
són Degas, Cézanne, Monet, Redon, els artistes que ell considera, d’entre els
del seu temps, més autèntics. És interessant de veure que només Redon el
considerem avui, d’aquests, estrictament simbolista, el que ens remet de nou al
tema que ja hem esmentat abans de la complexa relació entre la pintura i la
literatura simbolista, i de la gran dificultat de definir, sobretot des de la nostra
perspectiva, què és la pintura simbolista128.
La noció de “pintura wagneriana” també està fortament associada en el
pensament de Wyzewa amb la seva comprensió del treball de Mallarmé, com ja
apuntàvem; així, al seu article “Notes sur Mallarmé” (publicat a la revista La
Vogue de juliol de 1886) discuteix una mena de síntesi entre les postures dels
dos autors. Per Wyzewa, l’obra de Mallarmé seria un acompliment de l’ideal
wagnerià, ja que els versos del poeta son una mena de música emocional capaç
de despertar l’intelecte del lector. L’objectiu de la poesia moderna (simbolista)
seria doncs precisament mostrar els objectes no com a entitats materials, sinó
com a representacions simbòliques del món “real” de l’esperit [SIMPSON, 1999,
44].
Quan Wyzewa va deixar de col·laborar amb la Revue, el 1887, el mateix Dujardin
va prendre el seu relleu pel que fa a la definició de l’estètica wagneriana, que
l’acabaria conduint, però, a un espai ben diferent del que apuntava Wyzewa; així,
126

Per exemple, diu que Rubens “édifia les plus intenses symphonies de la couleur”, o que “la
peinture émotiennelle symphonique doit reconnaître aujourd’hui pour maître M. Puvis de
Chavannes” [citat a KEARNS, 1989, 56]
127

Val a dir que tots aquests pintors havien estat també inclosos per Baudelaire al seu poema Les
phares.
128

Shiff, en el seu article sobre les relacions entre impressionisme i Simbolisme, demostra que als
anys noranta del s. XIX les distincions entre els dos moviments no eren gens definides, i que
Monet, per exemple, podia ser considerat per un crític proper al Simbolisme com Mirbeau com un
artista absolutament vinculat a aquest moviment [SHIFF, 1992]. Un altre exemple de relació entre
els dos moviments ens l’ofereix la pintura de jardins de Rusiñol, que es mou entre la visibilitat i el
símbol [ANTICH, 1999 b]
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en l’article “Considérations sur l’art wagnérien”, publicat el 15 d’agost de 1887,
Dujardin acaba concloent la impossibilitat d’un art total, i la necessitat de que
cada artista sigui un especialista en el seu propi àmbit; segons ell, el mateix
Wagner, des del punt de vista que pren, hauria estat sobretot un gran músic, que
hauria cercat la via total anant justament als límits d’un art en concret, i cercant
la “música pura” [SATGÉ, 1995, 52-53]. Aquesta mena de contradicció que
s’estableix entre els textos de Wyzewa i els de Dujardin ens remet de nou a la
gran paradoxa del tema de la unió de les arts i la seva relació amb la modernitat
(la relació entre la recerca de la puresa i la recerca de la unitat), a la que hem fet
anteriorment referència, i que com hem vist en realitat es poden entendre com
dues vies complementàries de cercar el mateix ideal.
Com veiem, doncs, la Revue wagnérienne va ser pionera en la introducció del
concepte de pintura musical en l’estètica simbolista, concepte que a partir
d’aquest moment es faria cada vegada més present i acabaria evolucionant vers
l’abstracció; a mode de conclusió, i tal i com diu Wyzewska, podem afirmar que
“la Revue Wagnérienne a affirmé la musicalité comme la qualité suprême de l’art
nouveau. L’art nouveau sera la réalisation des aspirations de Schopenhauer; la
musique, l’art supérieur, dirigera tous les autres arts, qui tous devront s’efforcer
d’atteindre sa pureté; elle les dirigera et directement en s’attachant à eux (union
des arts) et indirectement en restant leur “idéal” (confusion des arts)”
[WYZEWSKA, 1934, 141-142]. La revista no seria important només per la pintura,
sinó també per la poesia i el teatre, ja que va aconseguir agrupar al seu entorn,
com hem esmentat anteriorment, els escriptors simbolistes més brillants que, a la
seva manera particular, van intentar adoptar l’estètica wagneriana (o el que ells
n’entenien) a les seves pròpies recerques.

3.3.2. Intercanvis terminològics entre música i pintura
Termes com “harmonia”, “melodia”, “modulació”, “contrapunt”, “fluïdesa musical”,
“tonalitat”,..., tots ells propis del llenguatge musical, van passar en l’art de finals
del XIX a ser utilitzats i a formar part del treball de molts artistes i crítics d’altres
disciplines, en especial de la pintura i de la poesia, com hem vist per exemple en
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els casos de Baudelaire i Wyzewa129. Aquí només pretenc presentar de forma
molt superficial aquesta qüestió, perquè tot i que no és en absolut anecdòtica
(com acabem de veure pel comentari de l’obra de Wyzewa, l’aparició d’una
crítica de la pintura basada en esquemes musicals hauria de tenir una gran
transcendència), un estudi aprofundit aniria molt més enllà dels límits d’aquest
treball. Entre els molts exemples de crítica pictòrica que utilitza terminologia
provinent del camp de la música, podríem citar el cas de Mauclair, que va
escriure que en l’obra de Monet “le réalisme, la contemplation minutieuse de la
réalité, touche a l’idéalisme et au rêve lyrique par la splendeur du thême choisi,
par l’orchestration des frissons de la clarté, par le parti pris symphonique des
couleurs” [citat a KEARNS, 1989, 56]

130

. Més endavant, el 1913, Kandinsky

utilitzarà els termes “fuga”, “nota” i “largo” en el seu anàlisi de Composició VI, així
com prendrà la idea del baix continu per referir-se a la importància de la teoria
pictòrica. Un altre pintor rus pertanyent a la corrent simbolista, BorissovMussatov, va escriure en una carta de 1905 al també pintor i historiador
Alexander Benois: “La melodia ininterrompuda que Wagner va descobrir en la
música també existeix en pintura; aquesta melodia la trobem en la malenconia
dels paisatge nòrdics de Grieg, en els cants dels trobadors de l’Edat Mitjana, en
el romanticisme tan típicament rus de l’univers de Turgueniev. En els frescos,
aquest leitmotiv apareix sense interrupcions, uniforme, mancat de línies
anguloses” [citat a MARCADÉ, 1999, 25]. Fins i tot en alguna ocasió el model
musical va servir per crear nous conceptes pictòrics, com en el cas de les obres
abstractes que Stanton Macdonald-Wright va batejar com a sincromies, per
analogia amb el concepte de simfonia.
Pel que fa al cas contrari, el pas de termes de la pintura a la música, el cert és
que ens trobem amb molt menys material. Potser l’únic teòric que val la pena de
tenir present en aquest context és Arnold Schönberg, al que només podem
considerar simbolista si assumim la definició més àmplia del terme. En el seu
famós i influent tractat Harmonielehre, publicat el 1911, Schönberg defensa les
seves agosarades tesis musicals recolzant-se en arguments provinents de la
129

Pel que fa a la poesia, no cal dir que la qüestió del ritme i la musicalitat del vers són temes que
ja abans i després del Simbolisme s’havien tingut en consideració, però durant aquest període van
passar a ser tòpics habituals de les discussions literàries [PEYRE, 1974, 198].
130

Mauclair també va utilitzar aquests termes en la crítica literària, per exemple, va parlar de
Hérodiade de Mallarmé o Bénédiction de Baudelaire com de simfonies [LEHMAN, 1968, 225].
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pintura; per exemple, dirà que la música necessita una estructura formal, i no
necessàriament temàtica, que mantingui units música i text, igual com la pintura
no necessita una gran erudició per evocar-nos ràpidament el tema que tracta
[GAGE, 1997, 241]. Malgrat que la seva trajectòria cau fora de la cronologia
d’aquest treball, també voldria esmentar aquí l’obra del compositor Olivier
Messiaen, per qui el concepte i la percepció del color van tenir una influència
cabdal en la seva percepció i elaboració conceptual també de la música
[BOSSEUR, 2002, 174-176]
Trobarem també molts exemples de pintors que titulen les seves obres amb
vocabulari provinent del món musical; P.O. Runge, per exemple, ja havia
comparat l’execució de la seva obra Les Hores del dia a la composició d’una
simfonia. Probablement el primer pintor que va utilitzar la terminologia musical
per titular una pintura seva va ser James McNeill Whistler, amb l’obra Simfonia
en Blanc, nº 1: La noia de blanc, de 1861 (posteriorment crearia tres Simfonies
en Blanc més). Per ell, com per molts altres, la recurrència a aquest vocabulari
tenia el sentit d’assenyalar amb claredat la preponderància dels aspectes
estrictament pictòrics (forma, línia, color) per sobre dels temàtics, tal i com va
escriure en el seu conegut text The gentle art of making enemies: “As music is
the poetry of sound, so is painting the poetry of sight and the subject matter has
nothing to do with harmony of sound or of color [...]. Art [...] should stand alone,
and [...] that is why I insist on calling my works ‘arrangements’ and ‘harmonies’ ”
[citat a ZILCZER, 1987, 101]; de tota manera això es farà més evident amb obres
seves més tardanes que s’acosten molt a l’abstracció, mentre que aquesta
primera és en realitat un retrat prou convencional. Les teories de Whistler van
resultar especialment influents als Estats Units, on diversos autors van teoritzar
també sobre la qüestió de les analogies musicals131. Els impressionistes també
van cedir a la temptació dels títols musicals: el 1872 Monet va pintar també una
Harmonia verda, i Paul Signac va titular unes marines pintades el 1891
Concarneau. Calme du soir, opus 220 (allegro maestoso), i Concarneau, pêche à
la sardine. Adagio, opus 221. Kandinsky anomenarà més tard moltes de les
seves obres Composició, Improvisació, i fins i tot Fuga, igual com Franz Marc, i
el mateix Mondrian farà al·lusió a balls moderns, com el boogie-woogie, per
131

Per exemple el pedagog Arthur Wesley Doy, que va publicar el llibre Composition el 1899, o
Arthur Jerome Eddy, que en la seva biografia de Whistler va posar especial èmfasi en aquest
aspecte (Recollections and Impressions of James A. McNeill Whistler, 1903)
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titular un dels seus darrers quadres (Broadway Boogie Woogie, 1942-43). A
banda d’això, i com veurem en l’apartat següent, el gran nombre d’obres
pictòriques amb tema musical farien que molts títols estiguessin plens de
referències musicals.
Voldria fer esment aquí també del cas del poeta René Ghil, que va portar a
l’extrem la teoria de la unitat de les arts, i en especial la de la relació entre
poesia, música i pintura tal i com l’havia esmentat Rimbaud en el seu cèlebre
poema; de fet, Ghil reconeixeria el paper d’Hugo, Baudelaire, Verlaine i Mallarmé
(els grans poetes i els referents indiscutits per a tots els simbolistes) en la
fonamentació de la seva proposta, però se n’atribuïa a si mateix el mèrit i
l’originalitat principal. El sonet Voyelles de Rimbaud, per ell, hauria estat
l’element desencadenant que li havia fet veure la necessitat de sistematizar les
seves opinions. El 1885 Ghil va publicar a Brussel·les una sèrie d’articles titulats
“Sous mon cachet” en què exposava els trets principals de la seva teoria,
l’Instrumentisme verbal. Presentant com a suport teòric i científic irrefutable les
investigacions més recents sobre la qüestió de l’audition colorée i la sinestèsia
en general, Ghil va explicar amb tota mena de detalls les equivalències entre el
timbre musical i el fonètic i les seves relacions amb els colors: “Avec moi que l’on
veueille retenir ceci; LES SONS SONT VUS: Or, si le son peut être traduit en
couleur, LA COULEUR PEUT SE TRADUIRE EN SON, ET AUSSITOT EN
TIMBRE d’instrument. Tout le mystère est là, gisant.” [citat a KEARNS, 1989, 70]
Així, Ghil determinava per exemple el color del so dels instruments (el de l’arpa
seria blanc, el del violí blau, el de la flauta groc, etc), i també revisava els
emparellaments lletres-colors que havia proposat Rimbaud: “Très regardée, il
semble que les Voyelles se colorent ainsi: A NOIR, E BLANC, I BLEU, O
ROUGE, U JAUNE, dans la simplesse très belle de cinq fleurs incueillies,
s’épanouissant aux champs ensoleillés: mais l’A étrange; en que semble des
quatre autres s’étouffer la propre floraison.” [citat a ibid., 71]. Ghil, per exemple,
considerava que la U mai podria ser de color verd, com havia dit Rimbaud,
perquè aquest era un color compost mentre que l’altra és una vocal simple. A
partir de les relacions entre colors i lletres podrem establir també les relacions
entre aquestes i els instruments, i per tant es pot arribar a dir que la E seria el so
de l’arpa, i la U el de les flautes, i així anar seguint. Per tant, si el poeta era
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capaç de treballar amb les paraules que contenien les vocals requerides,
“l’immatérielle sensation vibrera de l’Instrument au Timbre qui sied” [citat a ibid.,
71]; retenim d’aquesta idea la presència de nou del concepte de vibració.
No cal dir que amb el temps, i especialment quan al 1886 va publicar el seu llibre
Traité du Verbe, les teories de Ghil es van anar complicant, ja que va acabar
atribuïnt colors i instruments no només a les vocals, sinó també a les consonants
i als diftongs; el sistema, doncs, es va anar tornat més rígid i estructurat, i en van
augmentar les pretensions de cientificitat i validesa absoluta i universal. Des d’un
punt de vista mínimament racional, les teories de Ghil no tenen cap solidesa, ja
que òbviament són fruit d’una experiència totalment subjectiva i per tant no se’n
pot extreure cap universalitat, tot i que ell ho pretenia així; però és important ferne esment, en tant que són una prova més de la necessitat que hi havia en
alguns sectors del Simbolisme d’explorar aquesta qüestió, que s’intuïa cada
vegada més com un element essencial de la concepció del món unitària del
moviment. La pretensió de Ghil, com segons ell mateix deia era també la de
Wagner, era de “en une poésie instrumentale où sont des mots les notes unir et
perdre les Poésies éloquente, plastique, picturale, et musicale au hasard” [citat a
ibid., 72]. La seva ambició era doncs gran, i de fet durant una època, fins que a
partir de 1888 es va allunyar definitivament de Mallarmé, va ser un dels poetes
més interessants del Simbolisme, tot i que després la seva teoria seria atacada i
ridiculitzada durament pels altres artistes. La teoria de les relacions
interartístiques de Ghil era en realitat massa inflexible i estricta com perquè
pogués ser d’interès per als creadors, i altres opcions van semblar més
interessants; però tot i la seva complexitat, se l’ha de considerar l’intent més
ambiciós de relacionar música i literatura en una teoria, tal i com la de Wyzewa
relacionava música i pintura.

3.3.3. La música com a sujet pictòric
De les diverses modalitats de relació entre música i pintura que hem indicat, la
pintura figurativa de tema inspirat en la música és probablement la menys
fructífera pel desenvolupament de la relació entre les arts, i la que menys
impacte directe hauria de tenir en l’evolució de la pintura abstracta. De tota
manera, em sembla interessant que li dediquem aquí també un breu apartat,
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perquè l’alt nombre d’obres pictòriques que tracten temes musicals és sens
dubte indicatiu d’aquest gran interès que, com anem assenyalant repetidament,
es dóna en el Simbolisme per la qüestió de la relació entre les diverses arts
[DENIZEAU, 1995]. Voldria assenyalar també que, tot i que és molt més rar,
podem trobar algun exemple de peça musical inspirada en una obra pictòrica,
com ara el poema simfònic L’illa dels morts (1909) que el rus Sergei
Rachmaninoff va composar a partir de la cèlebre pintura d’Arnold Böcklin (obra
que de fet va arribar a inspirar fins a nou composicions musicals diferents), o la
peça Ludus pro patria (1888) que Augusta Holmès va composar inspirant-se en
el quadre del mateix nom de Puvis de Chavannes. També podríem arribar a
incloure en aquesta categoria la composició Quadres d’una exposició (1874),
escrita per Mussorgsky arran de la visita a una exposició de pintures del seu
amic Victor Hartmann sobre la qual treballaria més endavant Kandinsky.
Pel que fa a l’aparició dels temes operístics en la pintura, no hi ha dubte que
l’obra de Wagner és la que més va servir com a font d’inspiració per a
nombrosos artistes d’arreu d’Europa. Ja hem assenyalat anteriorment que el
compositor va ser sempre poc receptiu a les arts plàstiques, tal i com es veu en
els seus textos teòrics que apel·len a la unitat de les arts, però en els quals en
realitat les arts visuals queden força arraconades. Tot i això, admirava l’obra
pictòrica d’Anselm Feuerbach, i va intentar aconseguir la col·laboració d’Arnold
Böcklin per tal que creés els escenaris dels seus drames de Bayreuth, una
col·laboració que no es va concretar tot i que Böcklin va arribar a fer alguna
pintura [METKEN, 1995, 116]. El compositor també va ser amic de pintors com
Franz von Lenbach, que va pintar el seu retrat i el de la seva família, o de Hans
Makart, que no va pintar decorats per Bayreuth però si que va fer, a la mort de
Wagner i com a homenatge, una sèrie de vuit quadres inspirats en L’anell dels
nibelungs de gran força expressiva. L’artista Adolphe Appia també va treballar en
diverses escenografies per a òperes wagnerianes. En general, però, els
contactes directes de Wagner amb el món de les arts plàstiques van ser
escassos i de poca entitat.
El nombre de pintures inspirat més o menys directament en l’obra wagneriana,
en canvi, és immens; Walter Crane, per exemple, va pintar un Lohengrin el 1895.
Fantin-Latour, gran entusiasta de l’obra del compositor alemany i el pintor
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simbolista francès que més conscientment es va dedicar a la iconografia musical
[BARBE, 1995], va crear a partir de 1876 un gran nombre de pintures, dibuixos i
litografies amb temes extrets de Tannhauser, Parsifal, Sigfrid,...; s’ha de dir de
tota manera que no es va limitar a treballar a partir de l’obra wagneriana, sinó
que també es va sentir inspirat per altres compositors com Berlioz o Brahms.
Odilon Redon va fer per la Révue wagnérienne una litografia titulada Brünnhilde
(1886), i sis anys més tard en va fer una altra que portava per títol Parsifal. Fins i
tot Antoni Gaudí es va inspirar en part, a l’hora de construir el Palau Güell, en
l’idea del Temple del Sant Greal que apareix a Parsifal. Ensor, Jean Delville o
Henry de Groux són alguns dels pintors belgues que també van tractar temes
wagnerians, igual com el nord-americà Albert Pynkham Ryder. Fins i tot Cézanne
faria un retrat de la seva mare i la seva germana tocant el piano que titularia
Jeune fille au piano (L’Ouverture de Tannhäuser) (1868-69).
Wagner, però, no va ser l’únic referent dels pintors finiseculars que es van
inspirar en temes musicals i operístics; altres compositors que també van ser font
d’inspiració habitual són per exemple Bach (Bach, preludio e fuga in re maggiore,
del pintor italià Imello Camelli n’és un exemple), Schumann (Escoltant a
Schumann, de Ferdinand Khnopff, 1883), o Beethoven, que va inspirar, entre
molts altres, el francès Lucian Lévy-Dhurmer (Harmonia en blau. Variació sobre
la sonata Clar de lluna [1906 ca.] o Tríptic dedicat a Beethoven [1907-09]) o els
artistes de la Seccessió vienesa132: a la catorzena exposició de la Seccessió, el
1902, es van presentar l’escultura de Max Klinger Beethoven i el Fris de
Beethoven creat per Gustav Klimt (que el 1895 ja havia pintat una obra titulada
Música, sense especificar més). Més tardana, però estretament vinculada amb
aquest espai, és l’obra del pintor i compositor Mikalojus Ciurlionis, l’obra del qual
es situa estrictament entre el Simbolisme i l’abstracció i en la que va intentar una
translació visual del seu propi univers musical; moltes de les seves obres tenien
títols clarament musicals (per exemple, creant sèries que anomenava “sonates”
formades per obres diverses que rebien el nom de “allegro”, “andante”, “scherzo”
i “finale”).

132

En la Seccessió vienesa també es nota una influència considerable de Wagner; per exemple,
l’urbanista Camille Sitte hi va fer referència tot discutint l’urbanisme de Viena i el desenvolupament
de la Ringstrasse, i Klimt va fer servir temes extrets de L’Anell dels nibelungs en el sostre que va
dissenyar per el hall de la Universitat de Viena [METKEN, 1995, 122].
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Cal fer un esment particular també a l’obra de Gustave Moreau, la iconografia
musical del qual es va centrar sobretot en la representació de mites vinculats a la
música133. El tema d’Orfeu, per exemple, el va tractar més d’una vegada en
obres com Jove tràcia portant el cap d’Orfeu (1865), del qual se’n coneixen com
a mínim cinc versions, o El dolor d’Orfeu (1887). Un altre poeta i músic grec,
Arion, li va inspirar un important oli del mateix nom (1891), mentre que
nombroses composicions seves de temàtica mitològica inclouen instruments,
sobretot la lira, però també l’arpa o fins i tot la guitarra; fins i tot va tractar el tema
des de la perspectiva religiosa amb l’obra Santa Cecília i els àngels de la música
(1895 ca.). Altres artistes com Pierre Puvis de Chavannes, Alphonse Osbert o
Alexandre Séon també van dedicar obres a temes mitològics de contingut
musical com els esmentats, mentre que altres com Frank Brangwyn van treballar
tant la música com la dansa de forma al·legòrica.
Un altre tema a part és el d’aquells pintors que es van proposar intentar pintar
els efectes de la música; en aquest apartat trobem obres que sí que podem
vincular molt més directament amb la pintura abstracta, perquè ja no es tracta
tant de pintar temes coincidents amb els que podien tractar els compositors o
d’il·lustrar els mites i relats què aquests utilitzaven en el seu treball, sinó
d’intentar representar els sentiments o les sensacions que la música evoca en
els oients, i això es farà molt sovint a través de mitjans no figuratius. A aquesta
categoria podrien pertànyer també moltes obres del ja esmentat Ciurlionis, per
exemple, sovint considerades un precedent de l’abstracció, quan no directament
el primer pintor abstracte; el mateix Kandinsky crearia alguna obra d’aquest
tipus, inspirada en la música de Wagner o en la de Schönberg, com Impressió III,
(Concert), de 1911. O Frantisek Kupka, artista que hem de situar entre el
Simbolisme i l’abstracció, que també crearia vàries obres inspirades en les
Fugues de Bach (com per exemple l’emblemàtica Amorpha, fuga en dos colors,
de 1910-11).

133

Parlant de Moreau cal fer esment que, tot i que la major part de la seva obra entraria dins la
categoria anteriorment esmentada dels pintors simbolistes plenament literaris (de fet en seria un
dels seus exponents principals), també cal dir que algunes de les seves darreres composicions
mostren tal grau d’allunyament de la figuració i l’objecte que han fet que alguns autors s’hagin
qüestionat sobre la possibilitat d’un Moreau abstracte, almenys en algunes de les seves peces
[MATHIEU, 1980].
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En aquest context cal al·ludir també a les imatges que apareixen al llibre
Thought-forms [Formes del pensament] (1905), l’obra més important dels teòsofs
Annie Besant i Charles Leadbeater134, en què s’hi inclouen tres representacions
pictòriques de sengles audicions musicals d’orgue (làmines M, G i W): una
correspon a la peça Romanços sense paraules n. 9 de Mendelssohn, i és un
dibuix essencialment geomètric i lineal, de colors primaris; l’altra correspon a una
audició de “El cor dels soldats” del Faust de Gounod, i és una imatge més
complexa i expansiva, que recorda molt les primeres obres abstractes de
Kandinsky. Finalment també tenim el resultat d’una audició de l’obertura de Els
mestres cantors, de Wagner, expressat visualment com una mena de muntanya
de formes i colors. Els autors del text també ens recorden l’associació entre
música i color tal i com hem vist en altres autors: “Many people are aware that
sound is always associated with colour – that when, for example, a musical note
is sounded, a flash of colour corresponding to it may be seen by those whose
finer sense are already to some extent developed. It seems not to be so
generally known that sound produces forms as well as colour” [BESANT, 1925,
75]; com veiem, els autors fan clarament referència a una experiència sinestètica
de l’ordre de les que hem comentat en la primera part d’aquest treball, amb un
contingut espiritual indubtable.
Cal assenyalar també que, ja en les primers dècades del s. XX, alguns artistes
formats en l’estètica simbolista es van interessar per altres línies musicals com a
inspiració per la seva obra. Per exemple el nord-americà Arthur Dove va buscar
la seva inspiració en el jazz (Rapsòdia en blau, Part I – George Gershwin, de
1927), com també Francis Picabia amb la Chanson nègre, de 1913, o Catch as
Catch Can, del mateix any. Fins i tot Mondrian, com sabem, estaria influït pel
jazz i hi faria referència no només en alguns textos (“Jazz i neoplasticisme”,
1927), sinó també en algunes pintures (Victory, 1944).

134

Thought-forms era un llibre àmpliament il·lustrat en què Besant i Leadbeater provaven de
mostrar visualment com eren les “formes de pensament” produïdes per les vibracions de les aures,
que algunes persones especialment sensibles eren capaces de captar. Kandinsky especialment va
restar molt sorprès i influït per les imatges que hi van publicar, tal i com estudia Ringbom [RINGBOM,
1966; 1970; 1986].
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3.3.4. La recerca d’analogies formals entre música i pintura
La llarga tradició d’assenyalar la música com a model per les arts trobarà la seva
màxima culminació en el Simbolisme, moment en què aquesta idea passa a
ocupar un paper central en la teoria artística i pictòrica del moment, i així les
referències i exhortacions als pintors per prendre la música com a model seran
constants. Ja Delacroix, pintor predilecte de Baudelaire, i també referència de
tots els artistes simbolistes, havia fet una vaga referència a l’existència d’un
model musical compositiu subjacent a la creació pictòrica: “Il y a un genre
d’émotion qui est tout particulier à la peinture; rien dans l’autre n’en donne une
idée. Il y a une impression qui résulte de tel arrangement de couleurs, de
lumières, d’ombres, etc. C’est ce qu’on appellerait la musique du tableau.”
[DELACROIX, 1923, 63]. No només els pintors, sinó que també els poetes
al·ludiran al model musical per parlar del seu treball; així Mallarmé escriurà, en
una carta al seu amic Lefébure el 27 de maig de 1867:
“Je crois que pour être bien l’homme, la nature se pensant, il faut penser
de tout son corps – ce qui donne une pensée pleine et à l’unisson comme
ces cordes de violon vibrant immédiatement avec sa boîte de bois creux.
Les pensées partant du seul cerveau [...] me font maintenant l’effet d’airs
joués sur la partie aigüe de la chanterelle dont le son ne réconforte pas
dans la boîte, - qui passent et s’en vont sans se créer, sans laisser de
traces d’elles.” [MALLARMÉ, 1998, 718]
En aquest fragment Mallarmé compara l’activitat del pensament humà, mental i
corporal a l’hora i en què els dos elements es complementen, amb la vibració de
les cordes del violí, en una proposta que no serà gens inhabitual entre els
artistes simbolistes i abstractes, com veurem al final del treball; i al mateix temps
dóna una idea de l’activitat mental com a unitària amb la física i artística que es
correspon plenament amb la idea de la correspondència universal.
La idea de fons per a molts artistes plàstics simbolistes, i especialment per als
més avançats d’entre ells, era que la pintura havia de tendir a alliberar-se de la
seva dependència de la realitat, la narrativitat o l’objecte, per tal d’establir una
relació més directa amb l’espectador només a través dels seus propis mitjans
plàstics, i no a través de l’anècdota que representa (les paraules de Denis es
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refereixen justament a això). La música era per tots ells considerada com la més
abstracta de totes les arts, la menys dependent d’aquest vincle amb la realitat, i
és per això que es convertiria en un referent i model ineludible: si la música
aconseguia transmetre sensacions, emocions,…, sense recórrer a cap objecte
concret, perquè no la pintura? El concepte de “pintura wagneriana” proposat per
Wyzewa i que abans hem comentat es referia justament a això, a la idea que la
pintura havia d’intentar actuar sobre l’espectador amb els mateixos mitjans i
elements que la música, perquè així aconseguiria transmetre de la millor manera
idees, emocions i sentiments. Un dels artistes que més directament i clara va fer
referència a aquesta idea de la música com a model per a la pintura del futur va
ser Paul Gauguin; ja hem vist abans anteriorment un text en què Gauguin
compara literatura, pintura i música, i reconeix que la darrera és la més
privilegiada de les disciplines artístiques, perquè és la única que es pot permetre,
de moment, treballar només amb els seus propis mitjans artística. En una
entrevista que li va fer Eugène Tardieu el 1895 va respondre, a la pregunta de
perquè pintava gossos vermells i cels roses:
“C’est de la musique si vous voulez! J’obtiens par des arrangements de
lignes et de couleurs, avec le prétexte d’un sujet quelconque emprunté à
la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies... mais qui doivent
faire penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou
des images, simplement par des affinités mystérieuses qui sont entre nos
cerveaux, et tels arrangements de couleurs et des lignes.” [GAUGUIN,
1974, 138]
I en una altra carta, adreçada a Fontainas, va escriure: “Pensez aussi à la part
musicale que prendra désormais la couleur dans la peinture moderne. La couleur
qui est vibration de même que la musique est à même d’atteindre ce qu’il y a de
plus général et partant de plus vague dans la nature: sa force intérieure”
[GAUGUIN, 1974, 222]. En els dos fragments les idees centrals son les mateixes:
les línies i els colors són els elements plàstics principals dels que disposa el
pintor, i aquests elements es poden combinar sobre la tela de la forma que el
pintor desitgi, sense necessitar de reproduir motius concrets, sinó atenent només
a les relacions que estableixen entre ells, tal i com les notes musicals
combinades mitjançant l’harmonia. La pintura així obtinguda arribarà a
l’espectador i l’emocionarà i el farà pensar, no per les idees o imatges que
expressa, com diu Gauguin, sinó simplement per la força visual i artística que
serà capaç de transmetre.
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La referència a la música com a model per la pintura pren per tant, des d’aquest
punt de vista, tota la seva importància, perquè no es tracta d’una simple
comparació entre formes artístiques diferents, sinó d’un intent de posar
profundament en relació els elements formals implícits en els dos mitjans: “[...] la
reférence que font les peintres à la musique n’est pas seulement et n’est pas
toujours décorative, ni légitimante, mais en certain cas intervient dans l’ordre
estructurel” [LAUDE, 1985, 38]. En aquest sentit, la música es concep com la
disciplina artística que ha d’ensenyar a la pintura el camí de la purificació i
l’autonomia; el paradigma musical esdevé la clau de l’aprenentatge per part de la
pintura de la capacitat de prescindir de tot element aliè a la seva pròpia essència
i als seus mitjans. En aquest sentit, doncs, la relació entre música i pintura no
s’estableix tant al nivell de les correspondències o de les sinestèsies que hem
anat explorant, sinó que la música pren un paper clau en l’evolució i la
progressió de la pintura cap a la seva màxima purificació.
En aquest esquema, és molt important també tenir present quin és el model al
que es remetran els artistes que van pretendre seguir la via de l’analogia
musical; i és que fins i tot la música, com bé sabem, també pot tenir a vegades
un component narratiu o descriptiu. Cal tenir present doncs que l’autonomia
formal de la música, “loin d’ètre donnée comme naturelle et transhistorique, est
un acquis du débat ayant animé l’esthétique musicale du XIXè siècle autour de la
question de la musique pure. [...] Tout le discours sur l’autonomie radicale de la
couleur et des lignes est en effet enoncé, et partiellement résolu, un demi-siècle
plus tôt, dans les thèses sur la “forme absolue” de la peinture pure” [ROUSSEAU,
2003, 232]. La música pura, des d’aquesta perspectiva, és aquella que s’entén
com un llenguatge auto-significant i sense referents exteriors; tal i com Rousseau
desenvolupa en l’article citat, el debat sobre la superioritat de la música pura o
absoluta (identificada amb la instrumental) en confrontació a la música
descriptiva o aplicada (la música vocal) es va desenvolupar tot al llarg del s. XIX.
D’aquí en va resultar l’aparició del que s’ha anomenat formalisme musical, que
sens dubte, per la seva defensa aferrissada de l’autonomia musical va tenir en el
seu moment una influència en els pintors abstractes que buscaven referents
teòrics. També cal dir, a més, que moltes de les teories sobre la relació entre
música i pintura que van exposar els pintors, no partien d’un coneixement
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profund de les estructures musicals, sinó més aviat d’una sèrie de
generalitzacions i intuïcions sobre la qualitat musical i la comprensió d’aquesta
com a no narrativa, no discursiva, i per tant independent del tema.
La línia de les analogies formals entre música i pintura, doncs, va ser seguida
eminentment pels artistes que, dins del Simbolisme, van optar per una tendència
formalment més avançada i avantguardista: hem fet esment sobretot de
Gauguin, però també membres del grup dels nabís com Denis i Sérusier es van
referir a aquesta qüestió [ARNALDO, 2003, 28]. Ara bé, com també és evident,
cap d’ells ho va portar a les seves darreres conseqüències; el 1888 Gauguin
havia escrit en una famosa carta adreçada al seu amic Schuffenecker: “Ne
peignez pas trop d’après nature. L’art est une abstraction, tirez-la de la nature en
rêvant devant et pensez plus à la création qui résultera, c’est le seul moyen de
monter vers Dieu en faisant comme notre Divin Maître, créer.” [GAUGUIN, 1946,
151]. Tot i assumint que el concepte d’abstracció no tenia per Gauguin el sentit
que avui li donem (per ell té més aviat a veure amb una idea de síntesis o
reducció135), el cert és que en cap de les seves obres aquest procés de
“musicalització” va arribar fins al límit que ell mateix suggeria en els seus textos:
és a dir, ni ell ni els seus companys simbolistes van arribar a prescindir
absolutament de l’objecte i la seva pintura va continuar essent figurativa.
Aquesta és una tasca que en canvi si que van culminar els primers pintors
abstractes, i per tant serà més endavant quan reprendrem amb més profunditat
aquesta qüestió de les analogies formals música-pintura (que van ser
especialment importants per Kandinsky). Ara bé, si que és interessant retenir el
darrer element de la cita: per Gauguin, només l’art lliure i intel·lectual és
autènticament creació, i per tant susceptible de tornar a evocar en l’acte de
pintar el gest diví inicial de creació del món. El sentit transcendent de l’art, doncs,
resta assegurat.

135

De fet, “abstracció” és per Gauguin més un mètode o un mitjà que no pas una finalitat, essent
aquesta la de presentar la pintura reduïda a la seva essència. [CHEETHAM, 1997, 17; ROQUE, 2002,
21-35]
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3.3.5. Música de colors
A banda d’aquestes formes de relació que hem esmentat fins ara, hi ha un darrer
aspecte de la relació entre música i pintura que neix amb el Simbolisme, però
que es desenvoluparà sobretot al llarg de les primeres dècades del s. XX, i que
m’agradaria comentar, ni que fós molt breument; es tracta del que s’ha
anomenat “música de colors”, és a dir, una nova forma artística que treballaria
exclusivament amb la projecció de llums de colors, sense cap lligam amb la
materialitat de la pintura a l’oli ni amb altres tècniques similars136. La idea que hi
ha al darrera és la d’utilitzar el color amb tota llibertat com si fos música, amb
completa independència respecte el tema o la convencionalitat de la
representació, i portant per tant a l’extrem la idea del model musical per la
pintura en què colors i sons s’equiparen. Tal i com ho va expressar el tèoric del
color nord-americà Maud Miles el 1914, “to simply use the color as music, might
prove a genuinely new art. Perhaps some genius will invent a pipe organ behind
a screen of colored lights. If these same lights could be operated by the same
keys that play the organ, and if they could be reduced in brilliancy as the music
grows softer, then a nearly perfect music and color parallel would be produced
[...]” [citat a ZILCZER, 1987, 101].
La idea de l’instrument o orgue de colors, com hem vist en un capítol anterior, no
és nova en absolut: ja en el segle XVIII i al llarg del XIX s’havien produït diverses
experiències en aquest sentit137. La novetat és que a la fi del XIX i principis del
XX molts artistes pensaven que aquesta forma podia ser l’autèntic art del futur,
partint d’una visió completament utòpica i idealista de la creació artística en la
136

Tradueixo el neologisme anglès “colour music” per “música de colors” seguint les versions
franceses i castellanes del concepte [ROUSSEAU, 2005, 57]. Aquesta forma artística és molt poc
coneguda per la manca de documentació i bibliografia, i sobretot pel fet que no s’ha conservat
pràcticament cap dels aparells utilitzats; les dades biogràfiques sobre les seus autors són en
general molt escasses. Amb tot els darrers anys ha suscitat molt interès com una de les formes
creatives més singulars del s. XX en la línia de les exploracions sinestètiques. Veure especialment,
a banda dels treballs del propi Rousseau, els catàlegs de les exposicions Sons et lumières. Une
histoire du son dans l’art du XXe siècle (2004) i Visual music. Synaesthesia in Art and Music since
1900 (2005)
137
Per exemple, la idea de l’orgue de colors del Père Castel, de qui ja hem parlat; al s. XIX també
hi ha alguns tècnics i científics que treballen el tema, com l’anglès Charles Babbage, que va
incloure en un ballet una escena força abstracta amb quatre làmpades que projectaven llum de
colors, tot i que no es va arribar a portar a terme [GAGE, 1997, 243]
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línia que hem vingut indicant. De fet en certa manera aquest tipus de música de
colors podria ser entesa com la màxima manifestació del concepte de l’analogia
musical en les arts plàstiques, ja que es tractava de presentar el color en la seva
forma lluminosa, la més lliure possible, seguint només una partitura marcada,
igual que les notes musicals. Pel que sabem, a més, la pràctica totalitat dels
artistes que es van dedicar a aquesta nova forma artística ho van fer moguts per
interessos espirituals i religiosos, tot i que no sempre siguin fàcils d’identificar
[MORITZ, 1986].
Alexander W. Rimington (1854-1918), per exemple, va dissenyar i construir un
dels primers instruments que va aconseguir produïr aquest tipus de “música de
colors”; l’instrument es va fer servir per primera vegada el 1895 a Londres
[ZILCZER, 1987, 118 i segs.], i es basava en les equivalències físiques entre les
vibracions de la música i el color. Un altre autor que va explorar àmpliament
aquest aspecte, i que resultaria molt influent en les composicions escèniques de
Kandinsky, va ser el rus Alexander Scriabin (1872-1915), que va composar una
obra simfònica, Prometeu: El poema del foc, opus n. 60 (1910-11), que fins i tot
incloïa en la partitura una línia específica per un teclat de llums [GAGE, 1992,
244; LISTA, 2003, 218 i segs.]; la primera vegada que es va interpretar la peça
amb l’acompanyament de colors previst va ser a Nova York, el 1915138. De tots
els artistes que van practicar aquesta forma artística, Scriabin és probablement
el més conegut, i en el seu cas les motivacions de tipus espiritual i teosòfic per al
seu treball estan ben documentades i estudiades139; a més Scriabin havia tingut
diverses experiències sinestètiques, i per exemple havia coincidit amb RimskyKorsakov en un concert en què tots dos van considerar que la obra en Re major
que escoltaven els semblava de color groc [SKRIABIN, 1979, XX]. En el moment

138

Sembla ser que la primera vegada que es va interpretar, a Moscou el 1911, es va fer servir un
piano de colors, però no es sap com va anar, i els següents concerts a Rússia, Alemanya i
Anglaterra no incloien l’instrument de color. Des de l’estrena de Nova York només s’ha interpretat
completa una mitja dotzena de vegades, i mai seguint fidelment les instruccions d’Scriabin [MORITZ,
1986, 298]. De fet el compositor rus va morir abans que es pogués representar sota la seva
supervisió.
139

Per el compositor, “l’art est religieux par essence et l’artiste un Orphée, un mage inconscient de
sa puissance. L’oeuvre d’art exprime l’union des hommes, leur fusion en un corps unique, une
création égale à celle de Dieu. Les sons, pour Scriabine, n’existent pas en dehors des couleurs,
des formes et mème des odeurs, du goût et du toucher. Les cinq sens concourent à une oeuvre en
contrepoint qui englobe toutes les combinaisons possibles des sens, qui est une organisation
polyphonique libre de l’artiste, le processus même de la création.” [AMIARD-CHEVREL, 1995, 72-74].
Sobre Scriabin, veure també la tercera part d’aquest treball.
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de la seva mort Scriabin estava projectant una altra peça, Mysterium, que a més
de llums hauria inclòs també olors140.
Van ser molts altres els artistes d’avantguarda que també van experimentar amb
aquesta incipient forma artística, i amb les seves vinculacions amb un nou art
que sorgia en aquest període, el cinema: Arnold Schönberg, per exemple, es va
plantejar el 1913 la possibilitat d’una realització cinematogràfica de la seva peça
Die glückliche Hand [La mà afortunada]. Els germans italians Arnaldo Ginna i
Bruno Corra van fer experiments de música cromàtica i van pintar pel·lícules a
mà, i el pintor futurista italià Fortunato Depero va treballar en noves versions dels
orgues de colors barrocs [LISTA, 2003, 221-225]. Tot i que aquest no és el lloc
per estendre’m sobre les aspiracions de fer del cinema també un art sinestètic, si
que voldria fer esment del fet que el 1898, només tres anys després de la seva
invenció, Mallarmé ja va tenir la intuïció que en un futur el cinema, per les seves
propietats, substituiria els llibres [AUSTIN, 1972, 239]. Voldria indicar també la
riquesa i multiplicitat de les experiències sobre el cinema abstracte en relació a
les investigacions sobre el ritme i el moviment iniciades pels simbolistes, sobretot
a partir dels anys vint141. I l’interès per treballar les sinestèsies des del cinema no
el trobarem només en els autors més experimentals o d’avantguarda: fins i tot
Walt Disney va voler fer amb Fantasia (1949) un experiment sobre les relacions
entre música i visualitat al cinema amb la col·laboració de l’artista Oskar
Fischinger [BROUGHER, 2005, 89]; i per últim, a un nivell més literari, recordar
que l’espectacle de masses citat a Brave new world [Un món feliç] (1932), la
novel·la futurista d’Adolf Huxley, és precisament una mena de cinema sinestètic
anomenat sensorama.
A partir dels anys vint hi va haver més experiències, sobretot als Estats Units
(que és el lloc on més es va desenvolupar i investigar), entorn de la música de
colors. La seva evolució, però, va portar que cada vegada més el concepte de la
llibertat del color es separés de la seva relació amb la música; Thomas Wilfred,
140

“Dans le Mystère, le tissu formel pourrait être comparé à une polyphonie, mais dont chaque voix
serait constituée non par un art autonome (une voix musical, une voix choréographique, etc.), mais
par un matériau contenant tous les registres sensoriels. Par exemple une voix pourrait entrer dans
la trame polyphonique en tant que projection lumineuse, se continuer par un geste, puis par un son,
sans oublier le goût, l’odorat et le tact.” [SKRIABIN, 1979, XIX-XX]
141

“The abstract movie, in fact, might be regarded as the supreme visual expression of the
Symbolists concern with movement, with music” [BOWLT, 1977a, 11].
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l’inventor del clavilux (1921), l’instrument tecnològicament més avançat per
aquest tipus de treball, de fet el va plantejar ja basant-se exclusivament en les
propietats del color, i prescindint de qualsevol analogia amb la música. Tot i això,
va continuar treballant les seves representacions llumíniques (que anomava
lumia) sovint en col·laboració amb espectacles teatrals, musicals o de dansa.
Aquesta forma artística, però, va topar sempre amb una gran incomprensió per
part del públic, i en realitat en la majoria de casos va ser només la motivació
espiritual la que va continuar movent molts dels seus practicants [GAGE, 1997,
245].

3.4. L’art escènic com a art integral
El paradigma musical va tenir una gran influència en la cultura simbolista, i molt
especialment en l’evolució de la pintura vers la seva essencialització; l’abstracció
pictòrica i per tant el procés d’autonomia de la pintura no es podrien entendre
sense l’assumpció del model musical. Si recordem el que hem anat comentant,
però, per a molts autors (i especialment per als primers abstractes) aquest
procés de purificació només tenia sentit en tant que s’entenia com un primer pas
per a la realització de l’obra d’art total. I aquí és on apareixen el teatre i les arts
escèniques en general, que per a molts van ser entesos com l’únic lloc
conceptual i físic on aquesta obra total podria trobar la seva realització definitiva;
la següent cita de Paul Adam, tot i mostrar un cert grau d’escepticisme, és
reveladora en aquest sentit:
“Même, aucuns osent prétendre que l’art intégral agira sur les cinq sens,
que d’ici à la réunion en un seul cerveau des habilités musicales,
plastiques et littéraires, deux arts autres se seront crées: l’un pour les
odeurs et les saveurs, l’autre pour le tact:... ce ne sont là sans doute que
des imaginations, intéressantes parce qu’elles indiquen un état d’esprit
assex courant. Il importe seulement de conclure que l’Art intégral se
prépare, qu’il se manifestera dans la forme scénique. Aussi appartient-il
aux écrivains nouveaux d’instaurer un art scénique afin de hâter, en
France, l’avènement de joies esthétiques encore insoupçonnées, seules
sensations qui excusent la vie.” [citat a LEHMAN, 1968, 231]
Aquesta confiança en les possibilitats integrals de l’art escènic, també anomenat
en alguns textos de l’època “teatre líric”, és clarament hereva de la proposta de
Gesamtkunstwerk wagneriana, que ja hem vist [ROUSSEAU, 2000, 6]; en canvi,

199

en la literatura que podem considerar com a precedent de la simbolista, i molt
especialment en Baudelaire, el teatre havia ocupat en general un lloc molt poc
important o directament insignificant. Recordem que de fet el que Wagner
pretenia era d’alguna manera actualitzar l’antiga tragèdia grega com a obra total
nascuda del poble, capaç de posar en joc totes les forces i disciplines creatives.
El nou drama, des del seu punt de vista, era precisament la forma artística que
millor podia convertir-se, mitjançant el treball conjunt de totes les arts i essent
fruit d’un treball col·lectiu, en l’obra total capaç de guiar la regeneració de la
societat vers aquesta nova reunificació de totes les seves forces. Al mateix
temps que n’és hereu, el teatre simbolista vol ésser una superació de Wagner, al
qual se l’acusava, com hem vist, d’haver deixat que la música es convertís en
l’art principal dins el seu projecte, fent que les altres disciplines quedessin com a
simples acompanyants; i per tant intentarà ser un projecte autènticament integral
en què tots els sentits participen. Per a alguns intel·lectuals, a més, aquest teatre
total tenia tot el potencial per esdevenir l’art del futur, amb un cert component de
revolució social, especialment a Alemanya142.
El mateix poeta Saint-Pol-Roux va escriure també que el teatre seria la
“symphonie humaine où babilleront la saveur, le parfum, la sonorité, la flamme, la
ligne” [citat a ROBICHEZ, 1972, 185]; en aquest sentit, durant el Simbolisme es
van portar a terme diverses experiències es què es va pretendre transformar la
posta en escena de peces teatrals en aquesta obra d’art global i integradora, ja
que, com assenyala Balakian, alguns simbolistes van creure, almenys per un
temps, que no hi havia millor lloc per les sinestèsies que l’escenari teatral143. El
1890, per exemple, el Théâtre Libre va començar a representar obres d’Ibsen,
considerat un dels dramaturgs simbolistes per excel·lència144; i el mateix any

142

El poeta francès Saint-Pol-Roux ho va expressar així: “Je dis que les temples futures, ce seront
les théatres; théatres n’ayant rien de commun, est-il besoin d’ajouter, avec ces “conventicules de la
sottise” que sont la plupart de nos salles de spectacle où le métier entre pour beaucoup et l’art pour
rien. Je considère donc le Théatre de demain comme le plus puissant, peut-être l’unique moyen de
rénovation sociale... L’art du théatre est l’art par lequel l’homme s’égale à Dieu. Or Dieu crée.” [citat
a LEHMAN, 1968, 232]
143

“¿Qué mejor lugar para la sinestesia que el escenario? La forma, el color, el gesto, la música de
acompañamiento, incluso los perfumes [...], anunciaban las correspondencias realizadas por el
hombre que debían reemplazar al matrimonio entre el cielo y la tierra.” [BALAKIAN, 1969, 154]
144

Cal assenyalar que a França en general es van escriure poques obres de teatre que es
poguessin considerar realment simbolistes; per això els directors van haver de recórrer sovint a
l’obra d’autors escandinaus com Ibsen, Strindberg o Björson, i sobretot del belga Maeterlinck, un
dels autors simbolistes per excel·lència i un dels artistes més admirats per Kandinsky [ROBICHEZ,
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Paul Fort va crear el Théâtre d’Art, que a partir de 1891 es convertiria en un
teatre militantment simbolista. Va ser en aquest escenari que l’11 de desembre
de 1891 es va portar a terme un dels intents més famosos, el primer145, de fusió
artística: la posta en escena del Càntic dels càntics, en una versió de Paul
Napoléon Roinard. Es tractava d’una adaptació en vuit quadres, en què cada
escena intentava relacionar un to musical, un color i una aroma, segons un
sistema de correspondències que era exactament el que proposava la Societat
Teosòfica; els mateixos personatges que hi apareixen tenien un sentit religiós,
evident ja en el text original: així, el rei i l’esposa simbolitzarien l’ànima divina i
l’anima humana. Binet ens en va deixar una descripció:
“Nous savons dejà que, dans l’audition colorée, certains voyelles
s’accompagnent toujours des mêmes représentations mentales de
couleur. Les auteurs du Cantique des cantiques on donné une forme
matérielle à ces associations d’idées. Voici un personnage qui s’avance
vers la rampe: on lui fait tenir un discours dans lequel, par un heureux
choix de mots, revient constamment la même voyelle, l’i par exemple; et,
pour indiquer aux yeux du spectateur l’idée de couleur orangée qui, pour
un petit nombre de personnes, se détache de cette voyelle, le
personnage en question se présente dans un décor orangé. Il en est
d’autres dont le récitatif a d’autres voyelles dominantes et qui se meuvent
dans des décors rouges, bleus, verts. Puis pour augmenter le nombre des
concordances et les rendre plus complètes, les auteurs ont lié à chaque
voyelle et à chaque couleur un parfum particulier, et une note musicale
également déterminée; et, naturellement, comme il faut traduire tout cela
sous une forme matérielle, pendant que le récitatif était en i et que le
décor était orangé, on faisait entendre une symphonie en ré dans la
coulisse et on pulvérisait des parfums de violette blanche près du trou du
souffleur.” [BINET, 1892, 611]

1972, 338]. D’entre les obres d’autors francesos que es van arribar a portar a l’escena, destaca
Axël, de Villiers de l’Isle-Adam, que tot i ser escrita el 1874 no es va representar fins al 1894 per
part de Lugné; cal indicar que aquesta peça és, per la data i per la forma, més una anticipació del
Simbolisme que una obra estrictament simbolista. Mallarmé, amb Hérodiade i L’Après-midi d’un
faune, representa un altre intent de teatre simbolista, tot i que es tracta de peces gairebé
irrepresentables; Dujardin, Van Lerberghe, Claudel, Yeats o D’Annunzio són altres autors que
podem considerar que es van atrevir amb textos teatrals simbolistes.
145

De fet és molt possible que aquest no fos el primer espectacle en què s’intentava una fusió de
diverses experiències sensuals. Robichez fa esment en el seu llibre d’una experiència anterior, una
representació de Zampa, l’òpera còmica de Malesville, del 1831, en què es va cremar encens a
l’escenari; sembla ser que experiències semblants també s’havien portat a terme a Rússia
[ROBICHEZ, 1972, 129]
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La posta en escena de la peça, però, va provocar segons sembla un efecte més
còmic que místic, a despit dels esforços de tots els que hi van col·laborar146; el
mateix compositor de la peça, Roinard, diria anys més tard, el 1908, que la posta
en escena va fracassar per la insuficiència de mitjans i per l’excessiva ambició
del projecte [ROBICHEZ, 1972, 185], i Ségalen va escriure que el resultat de
l’experiència va ser decebedor i mal rebut [SÉGALEN, 1902, 66].
Anteriorment a aquesta representació el mateix Théâtre d’Art havia publicat a la
revista L’Écho de Paris (30 de gener de 1891) una nota en què anunciava les
seves properes funcions:
“A partir du mois de mars les représentations du Théâtre d’Art seront
terminées par la mise en scène d’un tableau inconnu du public ou
seulement en project d’un peintre de la nouvelle école. Le rideau restera
levé sur le tableau pendant une durée de trois minutes. [...] Une musique
de scène et des parfums combinés s’adaptant au sujet du tableau
représenté viendront en préparer, puis parfaire l’impression. Les parfums,
les couleurs et les sons se répondent, a dit Baudelaire” [reproduït a
ROBICHEZ, 1972, 113]
Com ens fa clarament palesa l’al·lusió a Baudelaire, la intenció del teatre era la
de crear una experiència absolutament sinestètica, en què es combinaven la
visió d’una pintura amb música i olors, involucrant gairebé tots els sentits; aquest
projecte, que de portar-se a terme hauria estat realment revolucionari (ja que
significava incloure plenament la pintura contemporània, és a dir la simbolista, en
aquestes experiències) no va arribar a realitzar-se. En tot cas si que és una
mostra clara d’un intent de integració de totes les arts en una única experiència
artística, i el referent baudelairià és més que evident.
El 1893 el dramaturg Aurélien Lugné-Poe va fundar el Théâtre de l’Oeuvre, el
que més faria a favor de la difusió del teatre simbolista; com que Lugné-Poe era
molt amic dels pintors nabís (havia estudiat també al Licée Condorcet, i durant
1891 va compartir un estudi amb Denis, Bonnard i Vuillard) els va encarregar
que dibuixessin els programes de mà i cartells per a les funcions d’aquest
146

Tal i com explica el poeta André Fontainas, segons els testimonis de l’època “[...] le Cantique
des cantiques que Roinard avait adapté avec “accompagnement de parfums” provoquèrent chez
beaucoup la risée, chez d’autres l’ennui, mais n’en constituaient pas moins une tentative
intéressante, qui aurait peut-être retenu l’attention si l’on avait disposé des ressources
indispensables.” [FONTAINAS, 1991, 99]
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teatre147. A més els nabís també van treballar en la preparació d’algunes
escenografies; sabem que alguns d’ells estaven molt interessats en la idea de la
unió de les arts, com ja hem anat veient, i de fet el quadre de Denis Les Muses
(1893) podria al·ludir a la unificació de poesia, dansa i música segons la
proposta de Wagner [MAUNER, 1963]. Lugné-Poe també solia llançar perfums a
l’aire del teatre, amb la intenció de completar la vivència visual de les seves
obres. Tot i això, i sobretot després d’assistir a l’experiència del Càntic dels
càntics de 1891, Lugné-Poe es va mantenir escèptic sobre les possibilitats
sinestètiques de la posta en escena dramàtica.
Lugné va ser a més un dels descobridors de la figura i l’obra del dramaturg belga
Maurice Maeterlinck, potser el més purament simbolista d’entre tots els autors
que van intentar escriure teatre simbolista, i sens dubte el que va ser millor rebut
per la crítica i els altres autors. Com assenyala Robichez,
“l’originalité de Maeterlinck est d’avoir, beaucoup plus nettement que
Shakespeare, lié les réactions de ses personnages, leur drame intérieur,
aux phénomènes naturels, pluies, grêles, tempêtes, signes du grand
drame inconnu que les hommes soupçonnent à de certains moments.
C’est ainsi qu’après l’apparition de Maleine on pouvait dire, comme Retté,
qu’il y avait un théatre symboliste, caractérisé par “une harmonie
épouvantée et sombre” regnant entre l’âme et l’univers” [ROBICHEZ, 1972,
82]
Maeterlinck, com veiem, va treballar en la seva obra aquesta recerca de la unitat
entre l’home i la natura que hem vingut assenyalant tot al llarg d’aquest treball,
fent que en els seus textos el caràcter i esdeveniments vinculats als personatges
tinguessin d’alguna manera el seu eco, i per tant un reforç conceptual, en tots els
altres elements del muntatge; per aquest motiu, i per altres que ja indicarem, era
un dels autors preferits de Kandinsky, que a textos com De l’espiritual en l’art o
Sobre la composició escènica en parlarà molt favorablement.
El que Lugné va intentar en el seu projecte va ser sobretot superar la paradoxa
simbolista que ja hem vingut assenyalant i que en el teatre és especialment
punyent, és a dir, la contradicció essencial entre la voluntat que l’obra artística
147

Denis parla d’aquesta experiència de col·laboració entre el Simbolisme literari i el pictòric, que
ell situa entre 1889 i 1895, al seu article “L’époque du symbolisme”, publicat el 1934 [DENIS, 1964,
57-67]
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expressi el concepte o la idea, i l’imperatiu de veure’s obligat a fer-ho només
amb mitjans estrictament materials; en aquest cas, a més, val a dir que Lugné
comptava amb uns instruments especialment ineptes per a la seva empresa,
perquè tant la forma de treballar dels actors com l’escenografia i, en general, tota
la tradició teatral, s’adeien molt poc amb les noves formes teatrals que Lugné
intentava impulsar. És precisament per evitar la sobreactuació habitual en els
actors de l’època que Maeterlinck havia arribat a fer servir marionetes per
despersonalitzar els seus personatges, i que tant ell com Strindberg van treballar
contra els personatges massa individualitzats; Maeterlinck va arribar a dir que “la
representation d’un chef-d’oeuvre est un symbol et le symbol ne supporte jamais
la présence active de l’homme” [citat a MAETERLINCK, 1984, 6]
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. Per això

Lugné va cercar la col·laboració dels nabís en un intent d’anar més enllà de les
postes en escena tradicionals, ja que en el teatre simbolista el més important no
és la interpretació dels actors, sinó que el treball d’aquests s’adigui a una
escena, a un ambient que s’intenta crear amb diversos mitjans. Com diu
Balakian,
“en el teatro simbolista ningún objeto es decorativo; está allí para
exteriorizar una visión, subrayar un efecto, representar un papel entre las
cosas que no se ven. La interrelación de luces y sonidos pone de
manifiesto las correspondencias que existen entre lo físico y lo espiritual,
de modo que la hora del día, el sonido de un reloj, la sugerencia del
viento, las variaciones de color en el escenario, son un lenguaje diferente
para cada espectador.” [BALAKIAN, 1969, 157]
Tot i aquesta conscienciació, i com veurem tot seguit en Mallarmé, el teatre
simbolista acabarà assumint que decorats, músics i actors només poden destruir
la idea, i que per tant és imprescindible avançar vers una concepció de l’escena
molt més arriscada (com serà el cas de les propostes escèniques de Kandinsky,
per exemple); i per tant, el teatre simbolista en la seva realització més radical
restarà més en l’estadi de projecte que no en el de realització activa.
Alguns articles de la Révue wagnérienne, a la que hem fet referència en el
capítol anterior, també ens aporten reflexions precisament sobre aquesta qüestió
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En aquest mateix text, “Menus propos – le théâtre” (setembre de 1890), Maeterlinck escriu just
abans: “And so one is compelled to recognize that most of the great poems of humanity are not fit
for the stage. Lear, Hamlet, Othello, Macbeth, Anthony and Cleopatra cannot be represented and it
is dangerous to see them on the stage. Something of Hamlet died for us the day we saw him die
onstage... The stage is where masterpieces die, because the presentation of a masterpiece by
accidental and human means is a contradiction.” [reproduït a DORRA, 1994, 145]
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des del punt de vista simbolista, sempre a partir de la discussió sobre la
representació de les obres wagnerianes. Així, ja el 1885 Dujardin s’interrogava
sobre el problema de la posta en escena de l’obra, i la seva reflexió va d’un
primer elogi de les representacions de Bayreuth, caracteritzades per un treball
molt elaborat de vestuari, escenografia, edifici,..., vers l’exposició de la necessitat
cada vegada més urgent d’un teatre menys realista i més “ideal”, en la línia de
les propostes del mateix Mallarmé [SATGÉ, 1995, 54]. El món del teatre, diu
Dujardin, no ha de ser el de les sales teatrals amb les seves decoracions
materials (fantasioses i sovint molt evidentment falses, cosa que es pot estendre
a la caracterització i el treball dels actors), sinó un món creat a partir de la veritat
de la imaginació. En tot cas la revista no va arribar a articular clarament unes
noves propostes escèniques adequades pel nou drama wagnerià, més enllà de
la crítica al teatre més tradicional de l’època. Aquesta idea, en canvi, si que la va
sintetitzar un altre autor, Romain Rolland, uns anys més tard: “Toutes les
splendeurs de la mise en escène n’en cachent point l’enfantillage; et les dragon
Fafner, les béliers de Fricka, l’ours, le serpent, et toute la ménagerie du Walhall,
n’ont jamais cessé d’être ridicules. [...] Si complète est la musique, si puissante
est sa prise sur l’imagination, qu’elle ne laisse rien à desirer; et ce qu’elle
suggère a l’esprit est infinitement plus riche que tout ce que les yeux peuvent
voir” [citat a SATGÉ, 1995, 55]. Finalment, doncs, la mateixa Révue wagnérienne
va preferir recomanar que les obres de Wagner s’escoltessin en concerts, abans
que en les versions operístiques i teatralitzades; paradoxalment el concert
s’afirmava així, des d’aquesta perspectiva, com la forma superior o ideal del
drama.
Com ja hem anat avançant, però, la reflexió més lúcida i radical sobre el nou
teatre simbolista és precisament la proposta que desenvolupa Mallarmé (la
passió del qual per les postes en escena i el teatre és una constant en tota la
seva vida intel·lectual149) en el text “Richard Wagner: Revérie d’un poète
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Mallarmé també era un espectador assidu d’obres teatrals, de les que va escriure nombrosses
ressenyes; per exemple, va publicar crítiques a La Révue Indépendante entre novembre de 1886 i
juliol de 1887. Val a dir que, a grans trets, les seves crítiques tenien un to negatiu, precisament pel
contrast que sentia entre la potència del text i les postes en escena que en general considerava
mediocres.
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français”, publicat a la mateixa Revue wagnérienne el 8 d’agost de 1885150.
Aquest text, veritable poema en prosa, resumeix de fet tota l’evolució del
pensament de la revista i del poeta pel que fa a la qüestió del teatre, la música i
la posta en escena; i la referència a Wagner esdevé més aviat una mena de
pretext argumental per desenvolupar la seva pròpia teoria. Mallarmé comença
criticant la ficció teatral i el mal ús que se’n feia en les postes en escena
habituals en l’època, fent una primera demanda, sembla, de la necessitat de la
Gesamtkuntswerk com una forma de resoldre la caducitat del vell teatre:
“puisqu’elle [la ficció] s’impose à même et tout d’un coup, commandant de croire
à l’existence du personnage et de l’aventure – de croire, simplement, rien de
plus. Comme si cette foi exigée du spectateur ne devait pas être précisément la
résultante par lui tirée du concours de tous les arts suscitant le miracle,
autrement inerte et nul, de la scène!” [MALLARMÉ, 1998b, 364]. Només el treball
conjunt de totes les arts, per ell, pot portar a terme realment el que anomena
“miracle” de l’escena; però tot seguit, Mallarmé destaca en aquest context la
importància de la música en el nou teatre, en el que actua com una força
vivificadora.
Continuant l’elogi i l’exigència del paper de la música en la nova representació,
anirà en realitat molt més enllà del que s’apunta en la teoria wagneriana de la
unió de les arts: “Sa presence, rien de plus!, à la Musique, est un triomphe, pour
peu qu’elle ne s’applique point, même comme leur élargissement sublime, à
d’antiques conditions, mais éclate la génératrice de toute vitalité.” [ibid., 365]. De
forma subtil, doncs, aquí i en la resta de l’article, Mallarmé va apuntant la
superioritat de la música sobre el drama en el text operístic, i per tant la dificultat
de

la

síntesi

equilibrada

que

pretén

l’obra

wagneriana:

“Quoique

philosophiquement elle ne fasse là encore que se juxtaposer, la Musique [...]
pénètre et enveloppe le Drame de par l’éblouissante volonté et s’y allie” [ibid.,
365]. Tot seguit critica també negativament l’ús que fa Wagner del mite històric,
al que qualifica de “anecdote énorme et frusté” i “anachronisme dans une
répresentation théâtrale” [ibid., 366-367]. El teatre doncs, des del punt de vista
de Mallarmé, no necessita ni d’una història, ni d’un decorat, ni d’uns personatges
definits des d’un punt de vista psicològic que pretenguin crear una il·lusió de
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Cal assenyalar que en aquest moment Mallarmé no havia vist encara cap posta en escena de
cap obra de Wagner ni el coneixia massa bé, i per tant pren gran part de la seva informació dels
textos de Baudelaire i altres, com els publicats a la mateixa revista.
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vida: “est-ce qu’un fait spirituel, l’épanouissement de symboles ou leur
préparation, nécessite un lieu pour s’y développer, autre que le fictif foyer de
vision dardé par le regard d’une foule!”, i es respón ell mateix: “Saint des Saints,
mais mental. Alors y aboutissent, dans quelque éclair suprême, d’où s’éveille la
Figure que Nul n’est, chaque attitude mimique prise par elle à un rythme inclus
dans la symphonie, et le délivrant!” [ibid., 367]
El teatre per Mallarmé, doncs, hauria de ser “musical”, i per tant d’alguna manera
abstracte i despersonalitzat, anònim, al·legòric151; més que un teatre (o una
posta en escena) resultant de l’aplicació de la idea de Gesamtkunstwerk, doncs,
sembla que la proposta tendeix a una abstracció i purificació del mitjà. L’article,
però, no s’ha d’entendre tant com una crítica de Wagner sinó com una precisió
dels conceptes que aquest proposa; la fusió de les arts, de fet, seria només una
primera etapa en la superació de les pràctiques artístiques antiquades de l’opera
romàntica i del teatre naturalista anterior, i el que Mallarmé proposa és un anar
més enllà, un sobrepassar Wagner per tal de superar la qüestió de la
representació (com més tard farà també el mateix Dujardin).
De fet Mallarmé es va proposar realment portar a la pràctica aquest teatre total,
tal i com ell el plantejava (és a dir, la concreció de l’Oeuvre, l’obra d’art total que
sempre va somiar composar i mai es va arribar a realitzar); la seva primera idea
era compondre el que després seria un llarg poema, Hérodiade, com una
tragèdia en vers i en tres actes, pla que no va poder arribar a completar. També
sabem que va intentar portar L’Après-midi d’un faune al teatre, tal i com havia
estat concebut originalment el poema [LEHMAN, 1968, 227]. Més endavant també
es va plantejar escriure un monòleg dramàtic amb un sol personatge (de forma
semblant a com ell considerava que s’havia d’entendre Hamlet, per exemple)
[ibid., 233]. Finalment, i tal i com acabem d’apuntar, a Mallarmé se li va fer
impossible pensar la idea de que la seva obra tingués una mediació material a
través d’uns actors de carn i ossos o d’uns decorats de cartró; per tant, la seva
darrera opció és renunciar a tot intent de creació de “teatre”, ja que
probablement el seu ideal integrador és tan ambiciós pel que fa al seu idealisme
que resulta, com dèiem, impossible d’assolir.
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En aquest aspecte la proposta de Mallarmé remet a les posteriors experiències teatrals
d’Adolphe Appia i de Jacques Dalcroze sobre la gimnàstica rítmica i gestualitat [SATGÉ, 1995, 57;
PIERRE, 2003]
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La reivindicació de Mallarmé d’aquest “teatre musical”, és a dir, alliberat de tots
aquells elements concrets que per caducats o materials ell jutja cada vegada
més innecessaris (per paradoxal que ens pugui semblar), és conceptualment
paral·lela a la reivindicació de la “pintura musical” que, com hem vist en el capítol
anterior, va ser l’objectiu dels pintors simbolistes més avançats des del punt de
vista plàstic. En els dos casos el que els seus autors pretenien era intentar
assolir l’essència més absoluta, la veritat del seu mitjà artístic; i en els dos casos,
aquest procés forma part del projecte de l’obra total. També és veritat que,
portada al seu extrem, aquesta demana pot conduir a l’anulació de la realització
material de l’art; i així, el mateix Dujardin que el 1885 ja advertia de la dificultat
de representar Wagner, acabava concloent en un article publicat el 1896 al
Mercure de France que, en realitat, aquesta representació és impossible: “Ô
madame Wagner, ô pieux wagnériens de Bayreuth, vous avez beau faire et beau
faire, l’oeuvre que Wagner a conçue est, telle qu’il l’a conçue, IMPOSSIBLE.”
[citat a SATGÉ, 1995, 58]. També les propostes escèniques de Kandinsky que
veurem en el proper capítol van resultar ser, a la pràctica irrealitzables. En la
seva radicalitat més extrema, doncs, no hi ha dubte que el Simbolisme acabarà
fent del concepte i la idea un valor més segur que la materialització artística,
obrint les portes al que seran vies molt fructíferes en la creació artística del s.
XX.
No voldria acabar aquest apartat dedicat al teatre simbolista i als diversos intents
d’integració de les arts que s’hi van produir sense fer una referència, encara que
breu, a la dansa. Com és lògic, aquesta manifestació artística també va ocupar
un lloc fonamental dins les experiències simbolistes, i ja hem vist el paper bàsic
que Wagner li otorgava en el seu projecte integrador (recollint també la
importància d’aquesta en el món grec). Espectacles com el que presentava la
ballarina americana Loïe Fuller, la Dansa Serpentina en què ballava amb uns
enormes vels que creaven un efecte ondulatori i hipnòtic, van fascinar
nombrosos artistes de l’època, com ho mostren obres de Toulouse-Lautrec (Loïe
Fuller, sèrie de litografies realitzada el 1893), Thomas Heine (Loïe Fuller,
xilografia, 1900 ca.) o la famosa aquarel·la de Kolomar Moser, La ballarina Loïe
Fuller (1900 ca.). El que interessava a tots aquests artistes i el que pretenien
captar era precisament la superació de la materialitat del cos en la seva dansa a
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través del dinamisme i de la utilització de la llum i altres recursos escènics
[ARNALDO, 2003, 49-50]. El 1900 Fuller va presentar, en el marc de l’Exposició
Universal de París, un pavelló representatiu del seu treball en el que va reunir
escultures, dibuixos, fotografies i cartells al·lusius a la seva dansa, en un intent
molt característic d’ambició d’obra total [CHAVANNE, 2002, 86]; anys més tard, el
1914, Fuller presentaria a París un altre espectacle titulat precisament
Symphonies synesthésiques en què, a la manera del Càntic ja citat, afegiria
efectes visuals i olfactius a la seva dansa [ROUSSEAU, 2000, 25]; i també faria
diverses incursions en el cinema.
L’altra gran experiència en què, a partir de l’estètica simbolista, es van vincular la
dansa i les altres arts, van ser els famosos Ballets Russos fundats el 1909 per
Serguei Diàguilev. Els Ballets van intentar unir en un mateix treball escènic l’art
de ballarins com Vaslav Nijinsky (autor també d’una interessant sèrie de dibuixos
abstractes) o Isadora Duncan a partir de les composicions dels autors russos
més

prestigiosos

(Stravinsky

i

Rimsky-Korsakov,

entre

d’altres),

i

les

escenografies i vestuaris de pintors com els membres del grup rus Mir Iskusstva
[Món de l’Art] en una primera fase, i d’artistes més avantguardistes com el mateix
Picasso ja a la dècada dels anys deu152. Els Ballets van conformar una de les
experiències d’integració de les arts més completes i complexes que es van
experimentar a principis de segle, i el seu enorme impacte en artistes d’arreu
d’Europa durant l’etapa postsimbolista i en les Primeres Avantguardes els
destaquen com un dels fenòmens més importants d’aquest període. Aquí voldria
deixar indicada només aquesta importància, i assenyalar que la seva influència
perduraria molt significativament en obres de molts artistes vinculats a
l’abstracció; l’exemple més radical va ser probablement l’òpera Pobeda na
sontsé [Victòria sobre el sol] creada pels artistes russos Kazimir Malèvitx, Mijaïl
Matiushin i Alexei Krutxònik el 1913, un espectacle total en què moviment,
música i arts plàstiques es van unir per provocar una ruptura radical amb totes
les concepcions teatrals conegudes fins al moment.
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La bibliografia sobre els Ballets Russos i la figura de Serguei Diàguilev, el seu creador, és
amplíssima; citem aquí només algunes referències: BOWLT, 1971; DIAGHILEV, 1979; Di MILIA,1981;
KAMENSKY, 1991; o DUDAKOV, 1992
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3.5. Les arts aplicades i la creació d’espais unitaris
No hi ha dubte que la voluntat simbolista d’integració i fusió de les arts va arribar
a tots els racons, i que podem caracteritzar el Simbolisme com un moviment
expansiu i de gran difusió; és en aquest context ideològic i artístic simbolista,
doncs, que sorgirà l’Art Nouveau, impregnat d’aquesta voluntat gairebé utòpica
d’assolir la integració artística aplicada en l’entorn domèstic. Val la pena precisar,
per evitar la confusió que a vegades trobem en aquest àmbit, que l’Art Nouveau
fou una manifestació que es va donar estrictament i única en l’àmbit de
l’arquitectura i les arts aplicades, i no un estil o tendència artística aplicable a
altres àmbits, com la pintura. Des d’aquest punt de vista, doncs, la seva
caracterització serà bàsicament estilística, i el seu resultat són els edificis, però
sobretot (en el context que a nosaltres ens interessa) els mobles, vaixelles,
elements decoratius i de disseny gràfic, joies, tèxtils, ferros i vidres, i altres
objectes produïts pels artesans (que no artistes) que van assimilar la tendència,
així com la seva voluntat de creació d’espais interiors unitaris: “L’aspiration à l’art
total, dans les dernières décennies du XIXè siècle, a inspiré des tentatives
d’aménagement du cadre quotidien de la vie, de façon à conférer à l’existence
une qualité artistique ininterrompue.” [GALARD, 2003, 163]. L’Art Nouveau153,
doncs, no el caracteritzem com una tendència artística autònoma, sinó que es
situa dins el marc artístic i teòric proporcionat pel Simbolisme.
Significativament, una de les primeres formulacions i potser la més creativa i
extraordinària d’aquest ideal d’integració sinestètica de les arts en un entorn
domèstic el trobem no en la realitat, sinó en una obra literària singular que
d’alguna manera va marcar tant l’aparició com bona part del caràcter del
Simbolisme; es tracta de la novel·la À rebours [Contra natura], de Joris-Karl
Huysmans, publicada a París el 1884. À rebours és la història d’un esteta, el duc
Jean Floressas Des Esseintes, que esdevé el prototipus del personatge
decadentista, en tant que aconsegueix aïllar-se del món real i crear el seu propi
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Quan aquí ens referim a Art Nouveau no ho fem només al moviment francès, sinó també als
seus equivalents en altres països com el Modernisme català, el Jugendstil muniquès o el Liberty
anglès. A l’hora de parlar d’aquest moviment cal tenir també present les seves relacions amb altres
moviments guiats per criteris ideològics molt similars, com ara el precedent dels Arts & Crafts
anglesos, o moviments posteriors com els Wiener Werkstätte austríacs.
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món luxós i artificial (d’aquí el títol de l’obra, ja que el personatge viu
completament allunyat de tot el que representi cap intervenció mínimament
natural en la seva vida: “Des Esseintes creía que el artificio era el rasgo distintivo
del genio humano. Afirmaba que ya había pasado la hora de la naturaleza, que,
con la fatigante uniformidad de sus paisajes y cielos, había agotado
definitivamente la paciencia de las personas refinadas y sensibles” [HUYSMANS,
1997, 53]). No pretenc en aquest treball estendre’m en un comentari detallat del
llibre, que d’altra banda ha estat ja àmpliament estudiat i comentat [BALSACH,
1988], però penso que és important fer esment, ni que sigui breument, d’alguns
aspectes del text que posen especial èmfasi en la importància d’aquests espais
totals finiseculars, en tant que la creació d’aquests espais serà també un dels
vincles amb els primers abstractes.
D’entrada, Des Esseintes se’ns mostra, sens dubte, com un sinesteta, ja des del
mateix moment en què escull els colors que hauran de decorar la llar en què
pensa apartar-se del món: “De los tres, prefería el anaranjado, avalando así con
su decisión la certeza de una teoría a la que atribuía una exactitud casi
matemática: y es la de que existe una estrecha correspondencia, una curiosa
armonía, entre la sensualidad de una persona de temperamento artístico y aquel
color ante el cual dicha persona reacciona más vivamente y con mayor
entusiasmo” [HUYSMANS, 1997, 45]; així, Des Esseintes està convençut, per
exemple, que tot aquell que somia amb l’ideal aprecia els colors blavosos i liles,
que les persones pletòriques i robustes aprecien la gamma de vermells i grocs, i
que els que com ell es poden definir com a febrils i nerviosos es recreen en
l’ataronjat. La decoració de la llar, doncs, està marcada per aquesta
correspondència que ell descobreix entre colors i temperaments.
Un cop arranjada, la casa de Des Esseintes acollirà la seva col·lecció de clàssics
llatins, d’edicions de poetes contemporanis (especialment de Baudelaire i
Mallarmé) i fins i tot una tortuga daurada, amb les més exquisides joies i pedres
precioses incrustades a la closca. També un dels objectes més particulars, el
que ell anomena el seu “orgue bucal”: una col·lecció de petits barrils plens dels
seus licors preferits, que es podien obrir mitjançant unes claus especials, els
noms de les quals es corresponen amb instruments musicals; així, accionant per
exemple la clau “flauta”, l’orgue prepararia una determinada combinació de
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begudes: “A Des Esseintes le complacía en ocasiones beber una gota de aquí,
otra de allá, ejecutando sinfonías interiores que brindaban a su paladar análogas
sensaciones a las que la música otorga al oído. A decir verdad, a su paladar
cada licor correspondía, en su opinión, al sonido de un instrumento determinado”
[ibid., 73]. A més, Des Esseintes també posseeix algunes pintures dels seus
artistes contemporanis preferits, com ara la Salomè o l’aquarel·la L’Aparició de
Gustave Moreau, obres totes dues que admira pel seu poder d’evocació de món
fantàstic i llunyans en el temps i l’espai de la realitat abassegadora; Des
Esseintes reconeix que “ese arte que sobrepasaba las fronteras de la pintura,
extrayendo de la literatura sus más sutiles evocaciones, del arte del esmalte sus
más maravillosas y brillantes tonalidades, del arte del lapidario y del arte del
grabador sus más exquisitas sutilezas” [ibid., 85] el fascina sense acabar de
trobar un motiu racional.
Tota la casa s’estructura segons un ordre especial minuciosament pensat, i cada
habitació es decora amb tota cura: per exemple, la sala que ha d’acollir els
gravats violents i macabres de l’holandès Luycken es pinta d’un color roig sang,
per accentuar-ne l’efecte d’espant; o l’estil del seu dormitori, auster com un
oratori, concorda amb els tons negre betum i verd cadàver d’una sinistra pintura
de El Greco que el decora. Aquest detallisme arriba fins a l’hivernacle, que Des
Esseintes omplirà de flors exòtiques que busca especialment per tal que semblin
tan artificials com sigui possible; així, escull plantes que semblen fetes de
materials inversemblants: “Había logrado el objetivo, ninguna de ellas parecía
real; era como si el hombre le hubiera prestado a la naturaleza, tela, papel,
porcelana y metal para permitirle crear estas monstruosidades.” [ibid., 114]
La llar del protagonista de À Rebours representa doncs un exemple extrem, tot i
que literari, de l’interès finisecular per la creació d’espais totals; d’alguna manera,
en el seu cas, tota la casa, fins i tot la pròpia existència del seu protagonista,
s’ha convertit en una obra d’art. I tot i que ens pugui semblar exagerat, el cert és
que comptem amb vàries experiències d’aquest tipus a finals del s. XIX: sense
anar més lluny, a París es van arribar a fer “concerts” públics de perfums similars
als concerts gustatius de Des Esseintes [BALAKIAN, 1969, 42]. Potser sense
arribar als extrems gairebé fanàtics del protagonista de la narració, el cert és que
l’arquitectura i l’interiorisme finiseculars ens ofereixen gran multitud d’exemples
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d’espais creats segons aquest criteri d’una total integració entre tots els elements
que el formen: i així tenim les obres d’arquitectes com Víctor Horta i Henry van
de Velde a Brussel·les, Hector Guimard a París o Antoni Gaudí, Doménech i
Montaner i els altres modernistes a Barcelona, que van intentar materialitzar el
somni de la integració de les arts en la vida quotidiana; ceràmiques, tèxtils, ferros
forjats, mobiliari, joies,..., tots els elements del món domèstic i íntim seran
susceptibles de ser integrats en una visió artística totalitzadora.
La figura i la trajectòria de Henry Van de Velde ens poden ser útils aquí per tal
d’il·lustrar l’amplitud del moviment; tot i que va començar la seva carrera com a
pintor de tendències vagament impressionistes i postimpressionistes, Van de
Velde va decidir dedicar-se a partir de 1893 a les arts aplicades, el disseny i
l’arquitectura, seguint un ideari artístic inspirat pel treball de William Morris (del
qual es va convertir en un gran defensor i difusor a Europa), segons el qual
l’ideal de l’art per l’art i l’artista aïllat se li feia insatisfactori i buscava
desenvolupar un treball de més impacte social. És característic de Van de Velde
el seu interès per un cert grau d’elaboració teòrica del seu discurs, així com per
la construcció de la seva pròpia imatge d’artista modern, ple de dubtes i cercant
sempre una certa posició ferma. El seu primer treball va ser el projecte de
construcció i decoració de la seva pròpia casa, i ben aviat va començar a
realitzar altres projectes decoratius d’interiors a Brussel·les i, a partir de 1900, a
Berlín. Des d’un punt de vista formal Van de Velde va intentar desmarcar-se
d’Horta, més associat al gust francès, i va voler aportar el que ell mateix en deia
una sensibilitat nòrdica, que a Alemanya va aconseguir un gran èxit tant a nivell
teòric com pràctic. Són característiques del seu treball les línies ondulants i
dinàmiques d’origen no orgànic, sinó reivindicant-se sempre com a necessàries
des del punt de vista funcional; la simbiosi entre allò formal i allò funcional,
doncs, són definitòries dels millors dissenys de Van de Velde, de forma que
l’ornament esdevé un element fonamental en tant que compleix una missió
gairebé retòrica per la qual havia d’atraure i fascinar l’usuari [SEMBACH, 1991, 2526]. En el context d’aquest treball, cal tenir també present que la seva obra fou
un dels referents formals i conceptuals més importants de l’estètica finisecular
sobretot al nord d’Europa, i que la seva influència va arribar entre molts altres
llocs tant a Munic com a Holanda, fent-se sentir en els cercles simbolistes i Art
Nouveau d’ambdós llocs. I molt més enllà, fins i tot: la Bauhaus, per exemple, es
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va crear a partir de la fusió de dues escoles, una Acadèmia de Belles Arts i una
Escola d’Arts decoratives; aquesta darrera, precisament, estava dirigida per Van
de Velde, que fou qui recomanà Walter Gropius com a director de la nova
escola.
No només els arquitectes van participar d’aquesta voluntat de creació d’espais
interiors unitaris; ja a partir de 1870 el pintor James McNeill Whistler, per
exemple, creava interiors d’inspiració oriental per tal d’exposar de la forma més
adequada les seves pròpies pintures [TROY, 1983, 122]. Aquest model de creació
d’espais interiors expressament per a exposar-hi obres d’art seria el mateix que
uns anys més tard proposaria Siegfried Bing a la seva galeria L’Art Nouveau,
que tindria un impacte tan fort en les tendències decoratives i artístiques del
moment que fins i tot va donar-los el nom154 [WEISBERG, 2004]. A Holanda, per
exemple, el model va ser imitat per la seu de La Haia dels Arts & Crafts i pel
propi Van de Velde inicialment, i per moltes altres exposicions d’art i arts
decoratives que es van celebrar posteriorment, i que sens dubte, com veurem,
acabarien influint significativament en l’ideari estètic de grups d’avantguarda com
el format a l’entorn de la revista De Stijl.
No és pas aquest el lloc per revisar exhaustivament aquest fenomen artístic, ja
que les seves implicacions i límits s’estenen molt més enllà del que aquest
treball pretén abastar; però si que voldria assenyalar que l’afany integrador entre
les diverses formes artístiques en constituirà un element fonamental, i que sovint
es planteja des del punt de vista espiritual en el que hem anat fent èmfasi en
aquest treball. La integració de les arts en l’àmbit quotidià és una aportació a
l’harmonia entre art i vida, per tant un element més en la línia de la reunificació
universal. Aquest component es fa evident en molts dels representants més
conspicus del moviment; sense anar més lluny el mateix Gaudí fa precisament
d’aquest ideal d’integració de tots els elements decoratius i constructius un
element especialment característic del seu treball. I com és sabut també, aquest
ideal està en el seu cas clarament mogut per una profunda religiositat que li farà
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De fet, el concepte Art Nouveau va aparèixer citat per primera vegada el 1894 a la revista belga
L’Art Moderne en referència al treball de Van de Velde, però fou a partir de la galeria de Bing que
es popularitzà.
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percebre la unitat de la creació com un element fonamental sobre el que bastir
les seves obres.
Pel que fa, per exemple, al cercle d’artistes i artesans muniquesos agrupats a
l’entorn de la revista Jugend (fundada el 1896 i que donaria nom al Jugendstil,
versió alemanya de l’Art Nouveau), també comparteixen una experiència molt
vinculada amb una visió espiritual de l’activitat artística que els situa com uns
precedents molt clars de l’abstracció: “Already before 1900 certain artists in
Munich – Hermann Obrist, August Endell and Adolf Hölzel – were coming to the
conclusion that the linear and ornamental elements of Jugendstil could be used
non-mimetically to evoke strong sensations. [...] Mimesis came to be seen as an
unnecessary detour around the direct visual expression of the spirit that could be
embodied in pure line, form and color” [JELAVICH, 1982, 24]. Aquesta cita posa
més èmfasi en l’aspecte estilístic del moviment, centrat en la línia i en
l’abstracció formal, que no pas en la qüestió de la integració de les arts, però és
important assenyalar-ho perquè aquest també serà un element fonamental per
als artistes abstractes; com veurem en el proper capítol, tant per Mondrian com
per Kandinsky (que es va formar precisament a Munic en aquest període)
aquesta estilització serà molt important com a influència i base per a l’evolució
formal del seu treball. De fet, molts autors han assenyalat la importància del
procés d’abstracció formal que va tenir lloc en les arts decoratives a finals del
XIX [LAUDE, 1985], i fins i tot en aquest sentit es pot aplicar a aquest treball el
model musical, com ho va fer el propi Gauguin parlant en referència a l’art
decoratiu; després d’afirmar que en aquesta forma artística la còpia de la natura
no hi juga cap paper, escriu que “la couleur devient dans cet art essentiellement
musicale. Nous aimions dans la cathédrale entendre cet ordre, traduction
auditive de nos pensées; la couleur est, au même point, une musique,
polyphonie, symphonie, le nom qu’on voudra [...]” [GAUGUIN, 1974, 27]
La qüestió de la integració de les arts en l’entorn domèstic i fins i tot la seva
extensió a l’àmbit arquitectònic i urbanístic no té doncs en les teories finiseculars
un component exclusivament estètic, sinó que també té una vessant important
de caire social i utòpic, que influirà notablement en les avantguardes posteriors.
Aquesta tendència l’encapçala i representa significativament William Morris,
l’artista polifacètic i impulsor dels Arts & crafts anglesos (precedent clau de l’Art
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Nouveau), que tenia una visió de la creació artística i artesana en què aquesta
s’havia de posar al costat i al servei de la millora de les condicions de vida de
l’home contemporani, en una línia de major harmonia entre aquest i el seu entorn
en tots els nivells:
“That art will make our streets as beautiful as the woods, as elevating as
the mountain-sides: it will be a pleasure and a rest, and not a weight upon
the spirits to come from the open country into a town; every man’s house
will be fair and decent, soothing to his mind and helpful to his work: all the
works of man that we live amongst and handle will be in harmony with
nature, will be reasonable and beautiful: yet all will be simple and
inspiriting, not childish nor enervating; [...] It is a dream, you may say, of
what has never been and never will be; true, true, it has never been, and
therefore, since the world is alive and moving yet, my hope is the greater
that it one day will be.” [Morris, “The Lesser arts”, 1877; reproduït a
DORRA, 1994, 93-94]
Morris, que escriu des del context d’una societat industrialitzada en la qual, per
tant, l’home ha hagut de renunciar a les seves arrels rurals per ser trasplantat a
un ambient urbà hostil, reivindica l’aportació de les arts a través de valors
estètics com la simplicitat, la bellesa, l’harmonia, la suavitat, la racionalitat,..., per
tal de fer d’aquest ambient aliè un lloc on l’home es pugui retrobar amb ell mateix
i amb el seu entorn. Aquest retrobament Morris el situa clarament en un futur
utòpic, conscient de que no és possible encara en el moment en què ell escriu;
com veurem més endavant, tots aquests elements els retrobarem en l’ideari del
grup holandès De Stijl, que precisament advocarà per aquests criteris estètics
fonamentals per tal de construir la utopia d’una nova ciutat per a l’home del futur.
No voldria acabar aquesta part sense fer referència a un altre text literari que, a
l’igual que l’À rebours de Huysmans que hem citat en començar, ens ajuda a
entendre molt bé l’abast d’aquesta voluntat integradora en els espais domèstics.
Es tracta en aquest cas, però, d’un text irònic i que ens dóna una visió clarament
crítica i negativa d’aquesta voluntat, però que justament per això també ens fa
veure la importància que aquest ideal havia adquirit com a fenomen cultural; ens
referim a la narració Sobre un pobre home ric, que l’arquitecte Adolf Loos va
publicar a Viena el 1900 [LOOS, 2003, 217-222]. És la història de la vida d’un nou
ric que demana a un famós arquitecte de moda que li decori la llar, ja que té
l’ambició de sentir-se sempre enmig de l’art; al principi l’home és feliç, ja que
creu viure dins una obra d’art en la qual cada objecte i cada color han estat
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curosament seleccionats i arranjats, i en què fins i tot el timbre de la casa sona al
so de tonades de Wagner o Beethoven. Però la necessitat de mantenir-ho tot
segons l’ordre estricte establert per l’arquitecte es va convertint en quelcom cada
vegada més angoixant. Un bon dia, l’arquitecte recrimina al propietari les
sabatilles que porta, ja que tot i haver estat dissenyades per ell mateix, de fet
estaven pensades només pel dormitori, i no pas per a qualsevol altra cambra; i al
mateix temps, el repta per cada nou objecte, comprat o regalat, que entra a la
casa: l’arquitecte ja ho ha dissenyat absolutament tot, i l’home ric és un home
complet, al que no manca ben res, i que acaba esdevenint espectador de la seva
pròpia vida estetitzada. La faula de Loos, doncs, alerta sobre la possibilitat de
que un món en què tot estigués absolutament dissenyat i pensat a priori acabi
resultant coactiu per la llibertat de l’individu, en favor del qual, pressumptament,
s’està creant aquest món unitari; una alerta probablement justificada, com
veurem en les conclusions d’aquest treball, atenent a les ambicions
totalitzadores del projecte d’obra integral.

3.6. Conclusions
Fèiem referència en començar aquest capítol a que un dels trets que van
caracteritzar el Simbolisme és que la seva estètica es basa en l’artifici, vist com a
manera de superar l’aparent banalitat i fortalesa de la natura, que s’imposa a
l’artista amb la seva vulgaritat aclaparadora. L’obra d’art total, dèiem, podria ser
la forma suprema de l’artifici en aquesta visió en què l’home intenta corregir i
millorar la inèrcia natural. És possible, però, que el que realment els simbolistes
retreien a la natura no fos el seu caràcter uniforme i avorrit, sinó quelcom més
subtil, més profund, que roman latent sota la capa de menyspreu amb què
sempre ens fan avinents la seva visió del món: potser els simbolistes sentien una
por irracional a que la natura fos molt més fràgil, variable i irregular del que
aparentment semblava. I per tant, el que li retreurien “no és que sigui monòtona
sinó que sigui imprevisible i inabastable. No el que sigui massa forta o massa
robusta, sinó que tingui fissures al seu interior, el que no sigui res més que
quelcom de podrit, que no sigui res més que un anar cap a la mort.” [ROSSET,
1988, 67]. És a dir, que malgrat tot, la natura no sigui invencible, i que tot i
l’aparent seguretat fins i tot irritant que dóna, no pugui fer res per vèncer el pas
del temps, la malaltia, la caducitat i la mort. Que la mort (i per tant la incertesa, la
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sorpresa, la irregularitat), en definitiva, formin part de la vida i la natura tant com
la quotidianitat i la domesticitat més insípides.
Vist des d’aquesta perspectiva, doncs, l’artifici, i especialment el gran artefacte
de l’obra d’art total, potser els hem d’entendre en primer lloc com el gran intent
simbolista per corregir i perfeccionar la natura; com la gran solució (impossible i
utòpica, com es veurà) no només per reunificar els fragments i recuperar la unitat
perduda, sinó sobretot per crear una forma completa en si mateixa que
corregeixi tota la fragilitat del món real i permeti a l’artista (i als espectadors que
ho vulguin) refugiar-se en l’ensomni de la perfecció absoluta del món, de la
possibilitat de millorar el que ens és donat mitjançant l’art, capaç de crear una
forma absoluta que ens salva. Possiblement és d’aquest absolut impossible que
sent nostàlgia el Simbolisme, nostàlgia que en els abstractes sens dubte
perdurarà.
Tal i com espero haver mostrat al llarg d’aquest capítol, la teoria de les
correspondències, entesa tant en la seva vessant més filosòfico-religiosa com en
la seva aplicació plàstica, la tendència a la integració de les arts, ocupa un lloc
central en les concepcions artístiques del Simbolisme. És a dir, que de tots els
elements que vinculen el Simbolisme amb els desenvolupaments posteriors que
conduiran vers l’abstracció, és probablement la teoria de les correspondències
tal i com aquí l’hem anat explicant la que millor integra tant els elements plàstics
com sobretot el component espiritual que motivarà artistes com Kandinsky i
Mondrian, entre molts altres, a fer el pas definitiu cap a una pintura no figurativa:
“L’investissement des synesthésies dans les projets de totalisation des
arts qui s’affirment au début du XXe siècle est largement tributaire de ce
programme esthétique extrême du dernier symbolisme. Chez des artistes
tels que Kupka, Alexandre Scriabine, Vassily Kandinsky ou les futuristes,
la quête d’un sensorium total va de pair avec le désir de faire coïncider
l’oeuvre et le monde, en rapprochant l’art du continuum vibratoire de la
nature” [LISTA, 2003, 215].
Allò fonamental d’aquesta teoria, tant pel Simbolisme com per l’abstracció, serà
com ja hem anat veient la creença en una unitat profunda del món, i la voluntat
de traduir aquesta unitat per les correspondències de sons, colors, i altres
elements sensuals: si un color i un so es corresponen, finalment, és perquè tots
dos participen d’un mateix món, d’una mateixa unitat fonamental. La possibilitat
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de fer “visible” al món aquesta unitat essencial a través de l’obra d’art serà el que
mourà els artistes abstractes, que creuran que, en cas d’assolir-ho, la nova obra
total servirà al seu torn de model per a l’evolució de l’individu i de la societat vers
un model més cohesionat i integrador. La recerca d’aquesta unitat esdevindrà
doncs un element fundador de la nova pràctica artística que es correspon també
amb una nova concepció del món (política i socialment parlant) més
esperançadora. Així, podem dir que tot i el caràcter elitista del Simbolisme, i el
fet que molts artistes fossin conscients de treballar només per a una elit molt
restringida, finalment dels seus postulats bàsics també se’n deriva la voluntat de
contribuïr en un futur imprecís al sorgir d’una nova societat.
En aquest intent de crear una obra d’art total regenadora, doncs, els simbolistes
van mostrar, per una banda, la seva voluntat de recollir i continuar la tradició dels
Romàntics, els primers en plantejar el perill, el mal fins i tot implícit en la
fragmentació del món que havia començat a operar-se a finals del XVIII. Al
mateix temps, van demostrar una ambició considerable i una capacitat de mirar
vers el futur que habitualment, quan s’assimila el concepte de Simbolisme amb
el de Decadentisme, s’obvia. És cert que el projecte de l’obra d’art total no ens
apareix en el Simbolisme, com hem vist, com una teoria compacta i fàcilment
assimilable; ben al contrari, es tracta més aviat d’una intuïció ferma però poc
argumentada que apareix dispersa en multitud de textos i autors, sense que cap
d’ells es proposés en cap moment donar-li una forma o elaborar un sistema. Això
ens ajuda a entendre perquè el Simbolisme no va reeixir a crear aquesta obra
total i absoluta: no és tan sols que des del punt de vista dels mitjans artístics no
existís encara la maduresa necessària per avançar realment en aquesta direcció;
sinó que segurament feia falta una voluntat més concreta i decidida de
desenvolupar un objectiu específic que la que cap dels simbolistes va demostrar.
En aquest sentit, el Simbolisme ens apareix com un episodi fonamental en
l’elaboració d’un projecte o una utopia, com una mena de plataforma que ho
disposa tot de manera que puguin ser els seus darrers representants, aquells
artistes formats en el Simbolisme però que van crear ja en el context de les
avantguardes, els que podran si més no intentar de fer aquest projecte realitat.
Finalment, el que el Simbolisme va intentar d’alguna manera aconseguir va ser
una obra d’art definitiva que fos capaç d’unir les diverses arts en el punt en què
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els seus límits es toquen, per tal que aquesta autèntica síntesi fos una forma de
coneixement alternativa del món, diferent i alhora més profunda que la filosofia o
la religió; una forma que, en ser ella mateixa síntesi global, esdevingui una mena
d’imatge de la unitat global que es vol per al món. Podríem discutir sobre si el
Simbolisme va fer de l’art realment una nova forma de religió, o si simplement va
crear algunes peces d’art religiós sense més transcendència; però el que no
podrem negar és la seva voluntat d’universalitat i la visió conjunta de totes les
facetes de l’experiència humana i transcendent.
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4. L’ideal de la unitat de les arts com a impuls vers
l’abstracció

En aquesta darrera part del treball ens centrarem en de l’obra de dos pintors
abstractes, Vassili Kandinsky i Piet Mondrian. Es tracta d’analitzar concretament,
en primer lloc, com va ser des de la seva vinculació amb el Simbolisme que la
pintura de tots dos va avançar vers l’abstracció. I en segon lloc, veure com, en el
marc d’aquesta relació, es va transmetre el concepte de la idea de la unitat de
les arts entesa com a metàfora sensible del concepte d’unitat del món, tal i com
hem anat veient, i com això finalment va esdevenir un dels estímuls principals
per la seva recerca. No l’únic, per descomptat: com ha quedat dit en la
introducció d’aquest treball, hi hauria altres elements a tenir en compte a l’hora
d’analitzar el llarg i complex procés que duria els dos artistes a crear la nova
pintura que van desenvolupar, entre els quals cal tenir present l’impacte en ells
de les noves teories científiques, la influència de les teories de la percepció i la
psicofísica, o les noves fonts filosòfiques i artístiques que van anar coneixent al
llarg de la seva trajectòria. Però l’herència simbolista hi és sempre present, tant
en les seves referències i fonts filosòfiques i espirituals, com en la seva pròpia
comprensió del fet artístic i el paper que aquest podia jugar en la seva visió de
l’evolució del món. És en aquest sentit que el tema de la unitat de les arts
esdevindrà tant important, ja que és l’eix que des d’una perspectiva plàstica
permet integrar tots els elements de la seva cosmovisió.
I és també en aquest punt en què podem vincular la qüestió de la puresa, que
havia analitzat en el meu treball de recerca: perquè com hem anat avançant, és
només des d’una purificació de tots els mitjans en el sentit que havíem vist, que
l’artista es pot proposar com a pas definitiu l’obra d’art unitària, model de la unitat
del cosmos. Així és com la recerca de la puresa i l’intent d’aconseguir una obra
d’art total no són dos elements oposats, sinó dues fases d’un mateix procés. Tot
plegat ens dibuixa doncs un procés que condueix vers l’abstracció a partir de
múltiples factors, que ja no seran només formals.
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Al mateix temps, cal tenir present la funció última d’aquesta obra d’art total:
“These experiments are closely linked with the notion that the art work can
function as a model for the creation of a ‘total environment’, where there would
be a perfect interactive relationship between consciousness and the sensory
world, an aspiration encouraged by transformations actually observed in the
environment.” [REYNOLDS, 1995, 205]. Tal i com veurem, tant en el cas del treball
de Kandinsky com en el de Mondrian el concepte de l’obra d’art total no serà
valorat només per les seves implicacions plàstiques; tant l’un com l’altre tindran
molt present que, igual que per als romàntics l’obra d’art era el model de la
possibilitat de recuperació de la unitat perduda, per ells l’obra serà el model de la
utopia d’un món que es pot convertir en el paradís de l’harmonia entre tots els
aspectes que conformen la realitat humana.
Del que s’ha exposat en el capítol anterior en podríem deduir que foren dues les
propostes principals d’obra d’art total que va llegar al Simbolisme: una s’hauria
de realitzar en el teatre, malgrat totes les dificultats, i l’altra potser seria possible
en l’entorn domèstic, malgrat els seus perills. Serà precisament d’aquestes dues
vies que sorgiran les propostes concretes de Kandinsky i Mondrian en les que
em centraré en aquest treball. En el cas de Kandinsky, em proposo d’estudiar les
seves composicions escèniques, un conjunt de breus peces teatrals i plàstiques
al mateix temps en què va explorar a fons la seva concepció de l’obra total. I en
el cas de Mondrian, ens centrarem en l’anàlisi de l’evolució del seu propi tallerestudi com a exemple únic i palpable de l’evolució del seu pensament i la seva
obra en relació a la unitat de les arts i a la futura desaparició d’aquestes en el
marc de la creació d’uns entorns arquitectònics totals.
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4.1. Kandinsky i les composicions escèniques
La formació cultural i artística de Vassili Kandinsky (1861-1944) es va produir
sobretot en els medis simbolistes de Moscou i Munic, i és d’aquí d’on va extreure
els seus primers referents plàstics i de pensament; pel que fa a les seves
influències religioses, a la seva inicial formació en el cristianisme ortodox es va
afegir el seu posterior apropament a la teosofia, i sobretot a l’antroposofia de
Rudolf Steiner. Com veurem, tot plegat farà que en Kandinsky la qüestió de la
distinció entre matèria i esperit i la recerca d’una reconciliació entre els dos
àmbits esdevingui fonamental; i serà en funció de la seva voluntat de relligar
aquests dos espais que l’aspiració final de la seva obra anirà sempre en la
direcció de crear una obra d’art total. El concepte clau en aquest context serà el
de l’art monumental, que trobem ja des dels seus primers textos teòrics de 1910,
i que aviat s’anirà definint com una síntesi de totes les formes artístiques que
tindrà lloc en l’escenari, a través d’una concepció totalment nova del fet teatral.
Per assolir aquesta síntesi, primer serà necessari que cadascuna de les
disciplines artístiques s’auto-analitzi i redueixi els seus mitjans a l’essencial; a
partir d’aquí es podrà treballar en la reunificació de les arts a partir del que
aquestes comparteixen, la seva essència artística comuna. L’abstracció, per
Kandinsky, és necessària perquè només unes arts alliberades de les càrregues
referents a la seva vinculació amb continguts realistes poden avançar vers
aquesta via sintètica.
El tema de la síntesi artística en l’escena madura en l’obra de Kandinsky en el
període 1908-1912, coincidint precisament amb el moment en què elabora els
seus primers textos teòrics (inclòs Über das Geistige in der Kunst [De l’espiritual
en l’art]), escriu un llibre de poemes, treballa en l’almanac de Der blaue Reiter [El
cavaller blau], i porta la seva pintura als límits de l’abstracció. En aquest període
clau escriu també les més importants de les que ell anomenarà “composicions
escèniques”, les peces teatrals en les que aquesta visió sintètica de les arts
apareix per primera vegada. Malgrat que no aconseguirà portar-les a l’escenari,
el concepte de l’art escènic com a realització de l’anhelat art monumental
perviurà molt temps encara en l’obra de Kandinsky, com veurem en textos dels
anys vint escrits a Rússia i del període de la Bauhaus, en què veu renéixer la
possibilitat de realitzar-ho. Serà només a partir dels anys vint, precisament a
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partir de l’època Bauhaus, que s’inclinarà per una formula d’integració de les arts
més relacionada amb l’arquitectura155 (qüestió que l’apropa a les recerques de
Mondrian i del grup De Stijl, i en general a les tendències de l’avantguarda
internacional del moment), tot i que sense abandonar mai la idea d’art
monumental escènic.
En aquest capítol, després de presentar de forma general els vincles de
Kandinsky amb el context simbolista, i de veure els conceptes teòrics claus del
seu treball, intentaré explicar quin és el paper plàstic i espiritual que el concepte
de la síntesi de les arts, de l’obra d’art total o de l’art monumental té en la seva
obra. Tot seguit, comentaré la teoria escènica de Kandinsky i les composicions
escèniques escrites en el període 1909-1912 per tal de veure el seu paper
seminal en el conjunt de la trajectòria de l’artista. Val a dir que, malgrat la seva
importància, manifestada repetidament en nombrosos textos teòrics, el treball
teatral de Kandinsky ha estat molt infravalorat en relació a la seva obra pictòrica,
i poques vegades se l’ha pres en consideració per estudiar-lo en peu d’igualtat,
almenys pel que fa al període assenyalat, al treball pictòric. Espero poder
mostrar que almenys durant un temps, Kandinsky va considerar realment que
fins i tot el seu treball vers l’assoliment de l’abstracció pictòrica no era més que
un pas, una contribució, vers l’assoliment de l’obra d’art monumental, única meta
possible per l’artista contemporani autèntic; i que aquesta obra total era
necessària, en tant que només ella podia mostrar el camí de la unitat espiritual
per a l’home del futur.

4.1.1. Kandinsky i la tradició simbolista. Munic, Moscou, París
De tots els pintors abstractes, probablement és de Kandinsky del qual podem
afirmar amb més rotunditat la seva evident filiació simbolista, tal i com el seu
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Weiss afirma que la gran oportunitat de crear un ambient estètic integral va ser per a Kandinsky
l’encàrrec de pintar els plafons per decorar l’entrada de l’apartament del nord-americà Edwin
Campbell, avui coneguts com Les quatre estacions: “Thus, by the summer of 1914, even as Europe
rumbled with the ominous signs of war, Kandinsky stood on the brink of realizing his great dream of
integrating lyrical abstraction and architectural environment into a grand synthesis” [WEISS, 1982,
80]. En realitat en aquest període Kandinsky no havia expressat encara cap interès concret per
l’arquitectura, que no el començaria a preocupar fins a la seva època soviètica, i després a la
Bauhaus; en el període anterior a la guerra, és en les composicions escèniques on concentra tot el
seu treball sobre aquesta qüestió. Malgrat això, segur que la idea de crear un entorn total el devia
atraure profundament, com ho mostrarà la realització de projectes com el Saló de música de la
Deutsche Bauausstellung (Berlín, 1931) [HAHL-KOCH, 1993, 314-315]
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company Franz Marc (que de fet compartia amb ell aquesta filiació) ja tenia
claríssim quan el va situar com el punt culminant dels pocs artistes alemanys
“seriosos” que havien existit des de mitjans del s. XIX: Von Marées, Hodler,
Kandinsky [KANDINSKY-MARC, 1989, 44]. Els historiadors de l’art, posteriorment,
també ho han anat fent evident: “It was, in fact, to the Symbolist generation that
Kandinsky belonged; it was there, in its international, but more specially in its
Munich, manifestations and in his Russian heritage, that he found the sources for
his inspiration – both in technique and imagery, in form and content” [WEISS,
1985, 139]. De fet, ha estat probablement el redescobriment, revisió i
reinterpretació dels vincles entre l’obra de Kandinsky, fins i tot en els seus
períodes més tardans156, i els seus orígens simbolistes l’aportació més
interessant de la historiografia de l’art dels darrers anys respecte el treball
d’aquest autor.
La vinculació de Kandinsky amb el Simbolisme va tenir tres marcs concrets de
desenvolupament: Munic, Moscou/Sant Petersburg i París, en un ordre que si bé
potser no és estrictament cronològic, sí que estableix una prioritat d’importància;
en efecte, va ser a Munic on Kandinsky va contactar de forma més directa amb
diversos personatges vinculats a ambients culturals simbolistes i on va rebre
també les primeres nocions sobre el moviment. Amb Moscou, i en general amb
l’ambient cultural simbolista rus, hi va estar sempre connectat, i tota la vessant
més espiritualista del seu art i la seva obra beu directament d’aquesta font;
durant la seva estada a París, finalment, va tenir l’oportunitat de conèixer de
primera mà algunes de les obres més significatives del moviment a França, així
com alguns dels protagonistes, i fins i tot de col·laborar-hi. Cadascun d’aquests
tres lligams amb una ciutat i una vessant de la cultura simbolista han estat
àmpliament estudiats per diversos autors; no em proposo per tant aquí repetir les
informacions que ja coneixem abastament gràcies a una àmplia bibliografia
sobre el tema, sinó simplement resumir la informació més rellevant de què es
disposa i remarcar alguns dels elements o de les experiències relacionades amb
el Simbolisme que més influiran en el seu treball posterior.
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Tal i com afirma Marcadé, “al llarg de tota la seva vida creativa, Kandinsky seguirà essent
simbolista, fins i tot en la seva no-figuració abstracta, en la seva gramàtica pictòrica de la Bauhaus
i en la seva jeroglificació de les coses reals durant el seu període francès de la dècada dels trenta.”
[MARCADÉ, 1999, 28]
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Kandinsky va arribar a Munic el 1896, atret pel dinamisme de la ciutat alemanya
capdavantera, en aquell moment, pel que feia a la renovació de les arts.
Alemanya en general i Munic en particular eren aleshores la meta de la gran
majoria dels artistes russos que pretenien treballar en les corrents més
modernes, ja que tant culturalment com a nivell d’afinitats espirituals es sentien
molt més a prop de l’ambient que es vivia a Munic que de la cultura parisenca.
L’obra i la figura de Wagner, al que ja hem anat fent referència, representa molt
bé les que podríem considerar idees claus de l’art i la cultura alemanys de finals
de segle: la voluntat de comprometre l’artista en la tasca de regenerar la
societat, i per tant la superació de la distància entre aquesta i la cultura:
“Where France led the way in the development of a pluralized and
individuated modern art, England and Germany pioneered in the creation
of an art endowed with redemptive social functions [...]. Morris and
Wagner, both anti-capitalist, both extolling medieval crafts and medieval
poetry, both espousing political radicalism, radiated their respective forms
of redemption – the one plastic and visual, the other musical and
theatrical – throughout Europe. In Munich, the two movements met.”
[SCHORSKE, 1982, 14-15]
En el cas de Munic també cal tenir present la seva tradició de classe mitjana
artesanal amant de les arts decoratives, cosa que va fer que el Jugendstil, la
vessant alemanya de l’Art Nouveau i les Arts & Crafts, hi arrelés i es
desenvolupés esponerosament. La revista Jugend, que donaria nom al
moviment i que combinava textos sobre artesania i

decoració amb articles

d’opinió política, es va començar a publicar a Munic precisament el 1896, i aviat
es va convertir en portaveu de les darreres tendències gràfiques internacionals,
tot contribuint enormement a la difusió de l’Art Nouveau. Artistes com el jove
Peter Behrens o Richard Riemerschmid van treballar en aquesta tendència, que
com ja hem vist anteriorment tenia com a un dels objectius principals el disseny
de les cases com a entorns artístics integrals en tots els seus elements
[JELAVICH, 1982, 21]. Des d’un punt de vista estilístic, el Jugendstil permea tota
la creació estètica del moment i la seva influència és ben patent en l’obra
primerenca de Kandinsky, que també es sentirà inspirat per la idea dels entorns
artístics globals, tema que sens dubte influirà en el seu futur interès en la idea de
l’art monumental.
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Cal tenir present també que alguns artistes com Hermann Obrist, August Endell
o Adolf Hölzel es van adonar que els elements lineals i ornamentals del
Jugendstil podien ser utilitzats per evocar, d’un mode pràcticament abstracte,
poderoses sensacions i emocions: “The free line in space, much like the
immaterial “line” of music, seemed to express feelings more directly than
descriptions of real objects, which aroused emotional responses only indirectly
(through allegory, implied narrative or empathy)” [ibid., 24]. El mateix Endell va
escriure en una carta: “Pure form-art is my goal. Away with every association”
[citat a WEISS, 1982, 35], i va manifestar el seu desig de crear un art que no
representés res, idees que podem considerar premonitòries; i Obrist, el treball
del taller del qual s’acostava sorprenentment a l’abstracció, i Kandinsky van estar
molt en contacte durant l’estada d’aquest a Munic. La intuïció de l’abstracció,
encara que sigui des d’un punt de vista principalment formal, és doncs un dels
elements que apareix amb força en l’ambient cultural muniquès de finals de
segle.
Un altre dels grups amb qui es va relacionar Kandinsky durant la seva estada a
Munic va ser el cercle del poeta Stefan George; aquest grup havia optat per una
mena d’introversió estètica (allò que metafòricament s’ha anomenat la retirada
de l’artista a la seva torre d’ivori), i per tant la seva activitat va tenir poca
influència pública ja que va romandre limitada als membres del grup. Kandinsky,
en particular, era molt amic de Karl Wolfskehl, que al mateix temps era un dels
amics més propers de George, i per tant sabem que va tenir relació amb el poeta
i els seus companys. Des de 1892 George editava una revista, Blätter für die
Kunst [Fulls per l’art], una publicació típicament simbolista en què s’incloïen
poesia, textos crítics, reproduccions d’obres d’art i fins i tot partitures musicals; el
poeta alemany, deixeble de Mallarmé i bon coneixedor del Simbolisme francès,
també tenia molta cura de l’aspecte visual dels seus poemes. Ha estat
assenyalada també la possible relació entre l’obra poètica de George i alguns
gravats de Kandinsky (el gravat va ser per ell durant els anys de Munic una
tècnica molt important); un poema de George, So blanc, va donar nom, per
exemple a un gravat i una pintura de Kandinsky157, i de fet la mateixa idea de la
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Com tornarem a veure més endavant, la sèrie de gravats més important que va preparar
Kandinsky en aquest període portava per títol Versos sense paraules (1903), un eco claríssim del
recull poètic del poeta simbolista francès Verlaine Romances sans paroles (1874).
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juxtaposició entre l’element “so” i un color esdevindrà fonamental en les futures
obres i teories del pintor rus.
Un altre element de la cultura muniquesa que cal tenir present és la gran
vivacitat del cabaret i de diverses formes de teatre popular (teatre d’ombres,
titelles i marionetes, circ,...), que també en aquest període van aconseguir
interessar notablement els cercles intel·lectuals més elitistes, tant pel seu
aspecte satíric com per la seva vessant plàstica [JELAVICH, 1982, 24]. Pel que fa
a la qüestió que ens interessa en aquest treball, cal destacar que el cabaret
alemany de l’època va representar tot un exemple d’integració entre la vida
quotidiana i l’expressió dramàtica i artística. També a Munic va ser on George
Fuchs va fundar el Münchner Künstlertheater, el “Teatre dels artistes”, un
paral·lel germànic de l’emblemàtic Théatre de l’oeuvre parisenc, del que ja hem
parlat, que també es va proposar de portar a escena l’autèntic teatre simbolista; i
entre altres autors teatrals que treballaven en una línia absolutament innovadora
cal esmentar a Oskar Panizza, Frank Wedekind o Max Reinhardt [JELAVICH,
1985]. Molts altres artistes muniquesos del moment van treballar en diversa
mesura en espectacles teatrals [WEISS, 1982, 57]; i va ser precisament en
aquest context on el 1912 Kandinsky va conèixer Hugo Ball, que seria més
endavant una figura clau del dadaisme, però que en aquest moment treballava
com a dramaturg en una línia d’origen clarament simbolista. La relació amb
Kandinsky seria fonamental per al desenvolupament del pensament de l’artista
alemany, que en aquest període estava intentant crear un Künstlertheater
revolucionari158.
També cal assenyalar la gran influència que sobre Kandinsky tindria el seu
aprenentatge amb Anton Ajbè i Franz von Stuck, dos dels pintors més
prestigiosos del moment, un aprenentatge que explica àmpliament a Rückblicke
[Mirades retrospectives] [RU, 116-119]. Ajbè en realitat es pot considerar un
exemple de la tradició naturalista i impressionista, mentre que Stuck va ser sens
158

Sobre aquesta idea del nou teatre artístic, Ball va escriure la següent reflexió, d’inspiració
clarament kandinskyana: “When I was considering the plan of a new theater in March 1914, this is
what I thought: there is a distinct need for a stage for the truly moving passions; a need for an
experimental theater above and beyond the scope of routine daily interests. Europe paints, makes
music, and writes in a new way. A fusion of all regenerative ideas, not only of art. Only the theater
is capable of creating the new society. The backgrounds, the colors, words, and sounds have only
to be taken from the subconscious and animated to engulf everyday routine along with its misery.”
[BALL, 1996, 8]

228

dubte un dels artistes simbolistes alemanys més importants; a banda dels
ensenyaments estrictament artístics que aquest darrer li va oferir, també cal tenir
present el seu interès pels entorns estètics integrals. La seva casa, construïda
durant els primers anys de l’estada de Kandinsky a Munic, és tot un exemple de
Gesamtkunstwerk arquitectònica i decorativa, en la que el propi Stuck va
dissenyar cada element. Un altre pintor simbolista alemany que Kandinsky va
citar admirativament va ser Arnold Böcklin, que juntament amb els també
simbolistes Rosetti i Segantini apareixen a De l’espiritual en l’art com a exemples
de noms característics “de la búsqueda en terrenos no-materiales” [UG, 45]159.
L’obra que recull millor l’herència i l’esperit del Simbolisme muniquès, però, serà
probablement l’almanac Der blaue Reiter, publicat el 1912 i que és la
manifestació més expressiva de la visió de l’art com a obra total que compartien
Kandinsky i el pintor i amic Franz Marc. Aquest recull de textos literaris i poètics,
reproduccions de pintures d’artistes d’arreu d’Europa i d’obres d’art popular i
partitures musicals, lluny de ser un aplec més o menys dispers, segueix un
programa concret i molt curosament desenvolupat que responia a la idea que els
dos artistes compartien sobre el poder curatiu de l’art, tal i com s’apunta ja en el
que es pot considerar com a document fundacional del text, la carta que
Kandinsky va enviar a Marc el 19 de juny de 1911: “Una especie de almanaque
(anual) con reproducciones y artículos sólo de artistas. El libro debe reflejar el
año entero, y la vida de este espejo es ser una cadena hacia el pasado y un rayo
de luz en el futuro” [KANDINSKY-MARC, 2004, 59-60]. L’almanac, doncs, es va
concebre com una mena de medecina per l’esperit, en la qual tota la imatgeria
simbolista hi havia de tenir un paper fonamental, a banda del fet que la seva
mateixa concepció respon perfectament a la idea simbolista de l’art com a
curació de l’ànima.
Un dels elements que cal tenir en compte per entendre el substrat cultural que
permetria l’arrelament i la difusió del Simbolisme a Rússia és el fort seguiment de
la Naturphilosophie alemanya, i especialment de Schelling, en els diversos
159

La llista d’artistes i escriptors simbolistes de diverses nacionalitats que Kandinsky cita
elogiosament a De l’espiritual en l’art es podria completar amb els noms de Hodler, Burne-Jones,
Brangwyn, Van Gogh, Gauguin, Poe, Kubin, Wilde i fins i tot el Sâr Péladan, a més de Maeterlinck i
Wagner.

229

cercles intel·lectuals russos al llarg del s. XIX. Aquest substrat no desapareixeria
tot i l’arribada a Rússia de les diverses novetats científiques i intel·lectuals
europees del segle, i per tant les idees simbolistes s’hi trobarien amb un terreny
ben adobat, tal i com ho accentua John Bowlt: “[...] the intensity and originality of
Russian Symbolism lay in its ability to derive inspiration not only from cultural
monuments of the remote past, but also from contemporaneous ideas outside
literature both of the humanities and of the sciences” [BOWLT, 1976, 566].
Habitualment es considera que el Simbolisme s’inicia a Rússia el 1892, amb la
publicació del primer article sobre els poetes contemporanis francesos, en
especial Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Moréas i Laforgue [DONCHIN, 1958], i amb
les conferències del filòsof i escriptor Dmitri Merejkovski sobre la decadència de
la literatura russa en què feia, a més, una defensa aferrissada d’aquests poetes
simbolistes; aquestes conferències representarien el tret de sortida de les noves
tendències literàries a Rússia, de forma que ben aviat es van començar a editar
alguns reculls de poemes simbolistes. La primera generació d’escriptors
simbolistes russos era més decadent i afrancesada, la segona es considera en
canvi més espiritualista i més germànica. Com a força cultural activa en totes les
disciplines, el Simbolisme s’allargaria a Rússia ben bé fins el 1917, tot i que es
considera que el moment àlgid es va donar entre 1900 i 1910, prou més tard que
a França. En tot cas a Rússia, potser més que a cap altre lloc, és en el
Simbolisme on es troben les arrels de l’avantguarda, ja que no existia cap altra
tradició160.
Si ens centrem en l’àmbit plàstic, a Rússia el Simbolisme es concentra en primer
lloc a l’entorn del grup Mir Iskusstva [Món de l’Art], sorgit a Sant Petersburg cap
a 1890 com a reacció d’un grup de joves inquiets i molt formats contra el tipus
d’art que predominava aleshores, el realisme social dels Ambulants o
Peredvizhniki; aquests joves van fundar la revista del mateix nom el 1896, en la
qual per cert Kandinsky va publicar diverses col·laboracions. L’estètica que el
grup propagaria a través de la seva revista i les altres activitats que van
organitzar es basava en negar la funció utilitària de l’art, i en defensar la doctrina
de l’art per l’art. Els seus interessos artístics es van centrar sobretot en allò que
anomenem arts aplicades, és a dir, decoració, escenografia, il·lustració
160

“In word and deed, the Russian Symbolists anticipated some of the major concerns of artists
such as Kandinsky, Malevich and Mikail Matiushin. In fact, the more we examine such modern
artists, the more we recognize their proximity to the Symbolist movement” [BOWLT, 1977, 40]
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gràfica,..., sense descuidar la pintura de gran format, i tenint sempre present el
món de la dansa i la música, eixos fonamentals de la cultura russa. Un segon
grup important en la difusió del Simbolisme plàstic van ser els Golubaia roza
[Rosa blava], actius a Moscou entre 1904 i 1908 a l’entorn de la figura de Victor
Borissov-Mussatov. A aquests els van seguir altres artistes l’obra dels quals es
pot emmarcar amb més o menys profunditat en l’àmbit del Simbolisme; és el cas
del propi Kasimir Malèvitx, algunes de les obres de joventut del qual entren
clarament dins aquest àmbit [BETZ, 1978; DOUGLAS, 1994; CORTENOVA-PETROVA,
1999]. D’altra banda, i com passa també a la resta d’Europa, val a dir que la
coherència estilística entre les diverses tendències plàstiques simbolistes fou
escassa, i quan parlem de Simbolisme rus ens trobem més amb una actitud, que
no amb una tendència definida: “In senso stretto, il Simbolismo nella cultura
russa era una concezione del mondo, una nozione dell’uomo, dell’Universo, del
posto e del ruolo dell’artista e dell’arte, piú che una tendenza stilistica.”
[SARABIANOV, 1992, 55].
De la vinculació de Kandinsky amb Rússia en l’etapa anterior a la seva marxa a
Munic sovint se n’evoquen els episodis i vivències que el mateix pintor va
incloure en la seva autobiografia sentimental i artística, Mirades retrospectives, i
que aquí també citarem més endavant. Durant aquest primer període l’ambient
cultural de Kandinsky era bàsicament el de la Universitat de Moscou, del que,
entre altres coses, li va arribar el coneixement de les teories científiques
aleshores més difoses [GAMWELL, 2002, 95]. Però s’ha de tenir en compte que
tot i que Kandinsky va deixar Rússia el 1896 per traslladar-se a Munic, els seus
vincles personals i artístics amb el món cultural rus i amb els seus principals
protagonistes es van mantenir i fins i tot incrementar durant tota la seva etapa
alemanya. En aquest període va col·laborar de moltes maneres, per exemple
exercint de corresponsal a Munic per diverses revistes artístiques russes (Mir
Iskusstva i Apollon), i publicant-hi els seus textos més importants. En aquest
sentit, l’element més significatiu que ens demostra la importància que Kandinsky
concedia a cultivar les seves relacions amb l’ambient artístic rus és el fet que el
seu primer gran text teòric, De l’espiritual en l’art, es presentés públicament a
Rússia ja el 1911 (abans fins i tot de publicar-se a Alemanya) 161, es publiqués en

161

El 1911 el poeta futurista Nikolai Kulbin va llegir una primera versió russa del text en el Segon
Congrés d’artistes russos de Sant Petersburg, i el febrer de 1912 el va llegir en un debat organitzat
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rus el 1914, i tingués una segona edició el 1920, així com els seus esforços per
incloure a l’almanac tant textos teòrics com imatges d’artistes russos, així com
imatges de l’art popular del seu país.
Serà a través d’aquestes relacions personals i professionals que van arribar a
Kandinsky les teories més característiques dels simbolistes russos, que anirien
integrant-se en les seves pròpies. Tal i com he descrit molt breument, el
Simbolisme va ser un moviment fortament consolidat en la Rússia del tombant
de segle, i això va tenir implicacions que afecten totes les disciplines artístiques.
Un dels elements més característics del Simbolisme rus, i que permea tota l’obra
de Kandinsky, és la seva base teúrgica, transcendent o espiritual, que de fet es
troba també en els moviments més avantguardistes, així com la importància que
es concedia a la música per sobre de totes les disciplines artístiques i la voluntat
de retorn a una unitat estètica de les arts a través del seu denominador comú
filosòfic i formal: “La fascinació que els simbolistes sentien per l’experiència
estètica com a experiència sintètica i la seva aspiració a reintegrar les arts
individuals en una Gesamtkunstwerk els connectava també amb la generació
d’avantguarda” [BOWLT, 1999, 38]. Destaca també del moviment simbolista el
seu caràcter fortament anti-materialista, segurament com a reacció al realisme i
pragmatisme extrems que havien dominat l’art rus durant l’època dels
Ambulants.
Els exemples que ens mostren les coincidències entre les actituds teòriques dels
simbolistes russos i les de propi Kandinsky són abundants; aquí voldria citar un
exemple prou significatiu, en tant que es refereix precisament a la qüestió de la
unió de les arts i al seu valor espiritual. Es tracta d’un fragment d’un article titulat
“Pintura i revolució” que un tal D. Imgart, probablement un pseudònim, va
publicar el 1906 a la revista Zolotoe Runó [El velló d’or]:
“[...] new artists will be true prophets and priests – the heralds of the
Universal Soul’s inspirations. With a language of phantoms, dreams,
colours and sounds they will lapse helplessly into silence... The particular
sphere of painting is the colour tone just as the musical tone is that of
music... in music only the musical tone is necessary and important. The
same with painting... It is of consolation to learn that there exist certain
a Moscou per el grup Sota de diamants. En les dues ocasions el text va ser àmpliament discutit
pels artistes russos assistents [BOWLT, 1980, 1]
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young artists who have even gone further and who, in their inspired
enlightenment, alien to any kind of literariness or preconceived
philosophical ideas, have advanced as far as unconscious musicality...”
[citat a BOWLT, 1976, 570]
El text toca dos temes que eren fonamentals pels simbolistes russos com ho
serien per Kandinsky, la relació entre música i pintura (tot anticipant la idea de
l’abstracció), i el paper profètic de l’artista en la difusió de la idea de l’ànima
universal; i ho fa a més en un llenguatge molt proper a la sensibilitat del pintor.
No és d’estranyar que no només Kandinsky, sinó també músics com Scriabin es
formessin en aquest ambient en el que les sinestèsies i les relacions entre les
arts eren un dels fenòmens artístics més apreciats; i que com hem esmentat
abans, que fos precisament en l’àmbit de la interdisciplinarietat on els artistes
russos van crear algunes de les seves obres més importants, com és el cas de
tota la trajectòria dels Ballets Russos, o que un dels primers assajos crítics del
poeta Aleksandr Blok portés per títol “Paraules i colors” (1905). Tampoc és
sorprenent que tant en el discurs de Blok com en el més teòric d’Andrei Beli (que
per cert, fou membre de la Societat Teosòfica) trobem múltiples referències a la
importància del ritme interior i del model musical que més tard trobarem
reelaborades en Kandinsky [BOWLT, 1977, 42 i segs.]; aquest, però, concedirà
més importància a la pintura que la que li concedien els seus companys russos,
que la consideraven un exemple de la fragmentació del món i no veien clarament
com podria contribuir a la reunificació espiritual. El món rus semblava ser molt
més sensible a la música i a les arts escèniques, i així ens ho mostra aquest
fragment d’un text del mateix Beli (1902):
“Dans le moment présent, le drame tend de plus en plus vers la musique
(Ibsen, Maeterlinck et d’autres), et l’opéra, vers le drame musical, et cette
dernière tendance a été réalisée dans une large mesure (Wagner). Une
indubitable conséquence s’ensuit: les formes de l’art sont capables à un
certain degré de fusionner entre elles, d’être imprégnées de l’esprit de
formes adjacentes. Les éléments d’une forme plus parfaite, pénétrant
dans un forme moins parfaite, imprègnent celle-ci d’une qualité spirituelle,
et l’inverse et également vrai.” [citat a LISTA, 1998, 41]
Tots els referents que cita Beli ho són també de Kandinsky, com veurem, així
com manifesten tots dos la idea de que les arts poden compartir entre elles
elements espirituals, i que aquesta és la tendència de l’art del moment. Afegint a
aquest context la seva particular passió per la pintura, no hi ha dubte que entre
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Kandinsky i els cercles simbolistes russos van existir nombrosos elements
teòrics i plàstics comuns.
Kandinsky va viure a París (més concretament, a Sèvres) tretze mesos, del 22
de maig de 1906 al 9 de juny de 1907; quan va tornar a Munic després d’aquest
període l’evolució del seu art es va accelerar, i els canvis estilístics en la seva
pintura van ser cada vegada més radicals. Durant aquest temps Kandinsky va
viure envoltat, literal i metafòricament, de l’obra dels artistes simbolistes més
importants, d’Aurier a Denis; i cal tenir en compte també que molt probablement
la redacció dels primers esborranys de De l’espiritual en l’art va començar aquí
[FINEBERG, 1984, 7]. Els seus contactes amb el Simbolisme francès, doncs,
representen una influència cabdal en el seu període de formació,
Val a dir que ja abans d’aquesta estada perllongada a París Kandinsky havia
tingut coneixement de l’art francès, tant del simbolista com d’altres tendències,
com ho demostra molt significativament la seva experiència al descobrir un dels
quadres de Monet sobre el tema del paller162. Com a mínim des de 1903
Kandinsky va presentar obres d’autors francesos a les exposicions organitzades
pel seu grup Phalanx, els artistes francesos que més apreciava van ser sovint
citats en els seus textos, i molts d’ells serien més tard seleccionats per ser
reproduïts a l’almanac de Der blaue Reiter. És en referència a Cézanne, per
exemple, que Kandinsky ens ofereix un dels exemples més poètics de la seva
visió quasi panteista del món: “Cézanne, el investigador de la nueva ley de la
forma, se planteó el problema por otro camino, más próximo a los medios
pictóricos puros. Convirtió una taza de té en un ser animado o, mejor dicho,
reconoció en esa taza un ser. Elevó la nature morte a una altura en la que las
cosas exteriormente “muertas” cobran vida. Trató las cosas como a los seres
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Es tracta d’un dels moments més citats de la seva autobiografia artística, en tant que Kandinsky
el presenta com la primera ocasió en què se li va revelar, encara que confusament, la possibilitat
d’una pintura sense objecte: “Y de pronto, por primera vez, veía un cuadro. Por el catálogo me
enteré de que se trataba de una parva. No conseguí en modo alguno reconocerla, y no reconocerla
me resultó penoso. Me parecía asimismo que el pintor no tenía derecho a pintar de una manera
tan imprecisa. Sentía confusamente que en el cuadro faltaba el objeto. [...] Para mí, todo esto era
muy confuso, y no fui capaz de sacar las conclusiones elementales de tal experiencia. Pero lo que
advertí con perfecta claridad era el vigor insospechado de la paleta del pintor, vigor que hasta
entonces se me había ocultado y que iba más allá de todos mis sueños. La pintura adquiría aquí
una fuerza y un brillo fabulosos, pero, también de manera inconsciente, el objeto, como elemento
indispensable del cuadro, quedaba relegado.” [RU, 102]. Kandinsky hauria vist aquesta obra, que
no ha estat identificada amb precisió, en una exposició d’impressionistes francesos que va tenir
lloc a Moscou el 1895.
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humanos porque tenía el don de ver en todas partes la vida interior.” [UG, 4647]. I entre els artistes que treballaven a París i que Kandinsky més apreciava, a
més de Cézanne, podem citar a Picasso, Gauguin, Delaunay, Matisse, Le
Fauconnier, Rousseau i Van Gogh, tots ells presents amb reproduccions a
l’almanac; tant el fauvisme com el neoimpressionisme van ser per Kandinsky
descobriments fonamentals en l’evolució de la seva pintura i el progressiu
alliberament del color. Obres de tots aquests i altres artistes es van mostrar en
diversos salons parisencs de 1906 i 1907, així com en vàries galeries, espais
tots ells que ens consta que Kandinsky va visitar [DABROWSKY, 2003, 16]. Val a
dir també que més endavant Kandinsky es va poder veure influït per la teoria
artística de Maurice Denis, els textos del qual van ser traduïts a l’alemany el
1910 [WASHTON-LONG, 1980, 48].
Seria molt important per aquest treball poder establir també amb precisió el grau
de coneixement que en aquest període o en altres moments Kandinsky va poder
assolir respecte l’obra de Baudelaire, que com hem vist és el gran transmissor
vers el Simbolisme de la teoria de les correspondències. Malauradament no es
disposa fins ara d’informació concreta al respecte, tot i que el lligam amb l’obra
del poeta pel que fa a aquesta qüestió es dóna àmpliament per suposat
[FINEBERG, 1984, 20]. La relació de Kandinsky amb la literatura francesa del
moment és però significativa; abans hem fet esment de la seva al·lusió a
Verlaine en el títol d’un treball plàstic elaborat a Munic, així com també cal
recordar que el cercle de George que abans hem citat estava estretament
vinculat amb diverses revistes simbolistes de París, on el mateix poeta va viure
molt temps. El gran referent per Kandinsky en aquesta llengua és però el
dramaturg belga Maeterlinck, que és citat nombroses vegades en els textos
teòrics de Kandinsky com un autor fonamental; veurem més endavant quins
seran els aspectes de l’obra del dramaturg en què es concentra Kandinsky. Per
ara només m’interessa assenyalar que devia ser en gran mesura durant aquesta
estada a París que el coneixement de l’obra d’aquest autor per part de
Kandinsky es féu més important, tenint en compte també que la seva estada va
coïncidir almenys amb l’estrena d’una obra seva, Ariadna i Barba-blava, al
Théatre National de l’Opéra-Comique.
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L’episodi més interessant pel que fa a la relació de Kandinsky amb els ambients
simbolistes francesos és però la seva vinculació entre 1904 i 1910 amb la revista
Les Tendances Nouvelles, fundada a París el 1904 en motiu de l’exposició del
mateix nom i editada en principi per Charles-Félix Le Gendre i Alexis MérodackJeaneau. Tot i la seva datació relativament tardana, aquesta publicació s’ha de
posar en relació amb les nombroses revistes simbolistes que van aparèixer a
París a partir dels anys vuitanta del s. XIX; en la publicació es feien ressenyes de
diverses manifestacions artístiques, i sempre es va mostrar un interès especial
per la pintura neoimpressionista. La revista va publicar nombroses notícies
relatives a l’obra de Kandinsky, que també hi va col·laborar amb gravats originals
que il·lustraven els diversos articles. En aquest sentit, una de les col·laboracions
més significatives és la publicació d’un gravat seu acompanyant l’article de
l’artista Henri Rovel “Les lois d’harmonie de la Peinture et de la Musique sont les
mêmes” [ROVEL, 1908], que hem citat anteriorment; es tracta d’una imatge en
què apareixen una muntanya i un cel estrellat, elements característics de la
iconografia de Kandinsky del moment, i que serveix per cloure un article el tema
del qual per força havia d’interessar i molt possiblement influir Kandinsky, que en
aquest moment iniciava la seva reflexió més seriosa sobre la qüestió de les
relacions entre música i pintura i començava a portar a terme els seus primers
treballs de composició escènica163.
La relació amb els editors va arribar al punt que en l’exposició organitzada per la
revista a la primavera de 1907 a Angers es va dedicar a Kandinsky una sala
individual on es van mostrar 109 obres seves [FINEBERG, 1984, 73-74], la major
exposició pública del seu treball realitzada fins aleshores. Aquesta vinculació,
doncs, va ajudar Kandinsky a enfortir els seus vincles amb el Simbolisme
francès: “His relationship with Les Tendances Nouvelles seems to have
contributed to a more profound understanding of Symbolism and of the Symbolist
ambitions in Neo-Impressionism; and this immediately began to have significant
stylistic effects from around 1904. The most critical lesson in this Symbolist
interpretation of Neo-Impressionism was the implied expressive autonomy of the
pictorial means from the subject matter.” [FINEBERG, 1984, 81]. I entre els
diversos aspectes que la teoria de Kandinsky compartia amb les idees principals
163

Aquest article es va traduïr i publicar en rus el 1910; entre els artistes que sabem que el vam
llegir i per tant en van restar, com Kandinsky, influïts, s’hi compta Lariónov.

236

recollides en la revista, cal destacar el seu interès per la vinculació entre art i
ciència, la discussió sobre les sinestèsies i una visió idealista de la societat164.
Per acabar de completar la visió del Kandinsky simbolista, no podem deixar de
fer esment aquí a una qüestió que no hem tractat encara, tot i que ens apareix
transversalment als tres espais geogràfics citats, i que és la relació de Kandinsky
amb la teosofia. Ja hem indicat abans que aquesta va ser una de les formes més
difuses i famoses, probablement, que va prendre l’espiritualitat simbolista, i que
van ser molts els artistes (tant a Munic com a París com arreu de Rússia, d’on
procedia precisament Mme. Blavatsky) que amb més o menys intensitat s’hi van
vincular, entre altres el mateix Kandinsky i com veurem també Mondrian. En el
cas de Kandinsky aquesta relació no va comportar la seva adscripció a la
Societat Teosòfica, però si el seu estudi i lectura de nombrosos textos teosòfics,
alguns dels quals són citats en els seus escrits; com a exemple, a De l’espiritual
en l’art ens diu el següent:
“La Sra. H.P. Blavatsky ha sido seguramente la primera que, tras largas
estancias en la India, ha anudado un lazo fuerte entre esos “salvajes” y
nuestra cultura. De ahí parte uno de los más importantes movimientos
espirituales que une hoy a un gran nombre de personas y que incluso ha
creado una forma material de esta unión espiritual: la “Sociedad
Teosófica”. Está constituida por logias que intentan aproximarse, por el
camino del conocimiento interior, a los problemas del espíritu.” [UG, 3839]
Alguns autors assenyalen que Kandinsky podria haver entrat en contacte amb la
teosofia a través de la seva relació amb una alumna que va tenir a la seva
escola muniquesa Phalanx, M. Strakosch-Gieler, que hauria estat teòsofa i
antropòsofa [GROHMAN, 1953, 41]. Sigui com sigui, les seves influències més
importants vinculades al coneixement de la teosofia van ser per una banda, el
llibre que ja hem citat Thought-forms d’Annie Besant i Charles Leadbeater
(1905)165, i per l’altra l’obra de Rudolf Steiner, estudiós de Goethe i fundador de
l’Antroposofia. No insistiré més en aquesta qüestió que ha estat profundament

164
“Les teories del Simbolisme francès, amb èmfasi en la sinestèsia, o les correspondències entre
diferents arts, van tenir una influència duradora en Kandinsky. També l’atreia la predilecció dels
artistes simbolistes per expressar el misteriós i l’intangible, suggerir més que no descriure i apel·lar
al sentiment.” [DABROWSKY, 2003, 16]
165

La primera traducció d’aquesta obra a l’alemany és de 1908, i aquesta és l’edició que tenia
Kandinsky a casa seva.
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tractada en tota la bibliografia existent i ja citada sobre Kandinsky; només voldria
afegir que, igual que passarà amb Mondrian, la relació dels artistes abstractes
amb aquesta disciplina pertanyent a l’àmbit del que en podríem anomenar
esoterisme o ciències ocultes és un tema que es fa molt difícil d’assumir o
acceptar per part de molts historiadors, que fan el possible per disminuir o
dissimular el seu paper formatiu o influent en el desenvolupament del pensament
o la personalitat d’aquests artistes166. Però el cert és que els seus textos estan
farcits de referències a la importància d’aquestes teories, i el vocabulari i
conceptes que Kandinsky en particular utilitza també remet directament moltes
vegades al que utilitzaven els teòsofs; en el seu cas, també sabem que va llegir i
anotar llibres de teosofia i que va assistir a conferències d’Steiner, i que fou
precisament en el període 1908-1912 en què el seu interès per l’ocultisme en
general i la teosofia en particular sembla haver arribat a un punt culminant.
No només la bibliografia existent, sinó també la pròpia obra de Kandinsky,
ofereix prou dades com per poder respondre afirmativament respecte la
importància d’aquest moviment religiós en la seva formació; i com a mostra de
que aquesta influència no va ser circumstancial, sinó que va tenir un efecte prou
permanent, citaré aquí per concloure, de moment, un exemple molt específic: el
1920, Kandinsky va elaborar un programa docent per a l’Institut de la Cultura
Artística (INKHUK) recentment fundat a Moscou (del que tornarem a parlar més
endavant). En ell va fer àmplia referència a la necessitat de l’art de treballar en
col·laboració amb altres disciplines científiques, i va citar la física, la fisiologia, la
medecina (psiquiatria, cromoteràpia, malalties oculars,…), així com la botànica i
l’astronomia. En aquest context, Kandinsky no va dubtar en fer referència a que
tots els coneixements podien aportar alguna cosa: “We should also address
ourselves to the science of the occult, where we can find many valuable
guidelines in the context of supersensory experiences” [INKHUK, 460]. Per
Kandinsky, doncs, ciència positivista i ciències ocultes no només no entrarien en
contradicció, sinó que contràriament, calia valorar el que cadascuna d’elles pot
aportar a la pràctica artística.

166

És el cas de certa bibliografia recent que tendeix a minimitzar l’impacte de la teosofia sobre el
pensament de Kandinsky, situant-lo en tot cas com una més, però no la única, de les fonts en les
que es va inspirar [ROQUE, 2003, 58]
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En un dels seus primers articles teòrics publicat a Rússia el 1911, Cap on va el
nou art?, Kandinsky fa un repàs dels principals referents simbolistes que tal i
com diu ell mateix l’havien influït enormement: Segantini, Böcklin, Gauguin, Van
Gogh i Cézanne són citats com a exemples d’artistes vertaders que treballen en
silenci i discreció; també fa referència als artistes russos de Mir Iskusstva i als
artífexs de la “nova” literatura russa (que podem identificar principalment amb
Bloc, Beli i Viatxeslav Ivanov), i a Maeterlinck, Wagner i Rodin. Finalment també
fa referència a tot el moviment espiritual, de la teosofia al pensament del rus
Vladímir Sóloviov, que caracteritza l’època simbolista; i sintetitza la importància
de tots aquests artistes i pensadors, així com del clima espiritual de l’època, en
un paràgraf fonamental:
“These heralds of daybreak augur a change, one that is now occurring
slowly and inexorably, one that we can already recognize throughout the
spiritual atmosphere. A general interest in abstraction is being reborn,
both in the superficial form of the movement towards the spiritual, and in
the forms of occultism, spiritualism, monism, the “new” Christianity,
teosophy, and religion in its broadest sense. Circles, societies, journals,
lectures, symposia dedicated to the problems of the abstract are growing
up like mushrooms. [...] Finally, science itself, in its most positive
branches –physics and chemistry- is reaching a threshold whereon is
inscribed the Great Question: is there such thing as matter?” [KI, 101)
Aquesta cita deixa palesa la importància de la cultura simbolista tal i com
Kandinsky la va conèixer i viure directament, i la importància cabdal que va tenir
en el desenvolupament del seu pensament, la seva personalitat i la seva obra.
Queda també patent que allò que Kandinsky identifica com a més transcendent
del moviment és la tendència progressiva vers l’abstracció, que no hem
d’entendre aquí des d’un punt de vista exclusivament plàstic, sinó més aviat com
a sinònim d’espiritualització i d’allunyament de les constriccions de la realitat
material. La “nova era de la gran espiritualitat” a la que Kandinsky farà tant sovint
referència neix, sens dubte, de les llavors del Simbolisme; i ell mateix
s’identificarà, en el futur, com un d’aquests “heralds de l’albada” capaços no
només d’augurar, sinó també d’induir canvis profunds en la seva societat167.
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Aquesta figura de l’herald, com la del cavaller i fins i tot la del sant, són recurrents en l’obra de
Kandinsky en referència als artistes realment capaços d’obrir noves vies per a la humanitat.

239

4.1.2. La teoria artística de Kandinsky
El gran fil conductor de la teoria de Kandinsky al llarg dels anys en què
desenvoluparà la seva pintura abstracta (entre 1909 i 1914) serà la defensa de la
llibertat de l’artista en la realització de la seva obra; i en virtut d’aquesta mateixa
llibertat invocada per a tots, la seva pròpia presa de posició gradual però cada
vegada més ferma a favor de l’abstracció. Els seus textos reflecteixen tots els
dubtes i problemes que se li van anar presentant respecte aquest tema i les
solucions que va anar adoptant, i es presenten sovint com l’espai de reflexió en
el que l’artista dubta, discuteix amb si mateix, opina, afirma,..., com si escrivint
pogués alliberar la tensió que li produeix la seva recerca pictòrica i artística. En
aquest sentit, cal assenyalar que si bé a vegades s’ha parlat de De l’espiritual en
l’art (el més important i influent de tots els seus escrits teòrics) com si fos un
pamflet o manifest escrit en estricta defensa de l’art abstracte, més aviat caldria
considerar-lo com una obra on es defensa sempre la llibertat de l’artista a
escollir. Val a dir també que, si bé la major part d’aquests textos es presenten
com a espais de reflexió sobre la seva tasca pictòrica, allò que Kandinsky hi diu
té a veure en realitat amb la seva concepció global del fet artístic, i per tant és
vàlid per a la pintura, però també per a tots els altres mitjans en què treballa.
Ben aviat en els seus escrits Kandinsky presenta el concepte fonamental de la
seva visió: l’Art està constituït per dos elements, anomenats primerament el
“què” i el “com”, i després, en termes més elaborats i més propis del vocabulari
artístic, el Contingut interior i la Forma exterior. Aquesta és una percepció
clarament dualista de l’art, les realitzacions del qual s’entendran a partir d’ara
com el resultat de l’equilibri més o menys estable dels dos elements. Tot i que de
cap manera es poden donar l’un sense l’altre, no hi ha dubte que el Contingut
interior és allò més essencial i intrínsec a l’obra, “el contenido que solo el arte
puede tener y que solo el arte puede expresar claramente por los medios que le
son exclusivamente propios” [UG, 32], i és clar també que “no puede existir
ninguna obra sin contenido” [MK, 43]. Pel que fa al com, a la Forma, Kandinsky
l’entén com “la expresión exterior del contenido interior” [UF, 15] que sense el
seu què “no puede llevar una vida completa y sana” [UG, 32]. La visió artística
de Kandinsky és doncs clarament essencialista, en tant que pensa en una
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essència artística comuna que com veurem és a la que es remeten i
comparteixen totes les obres d’art autèntiques, sigui quina sigui la forma en què
s’hagin creat, i que per tant es converteix en el punt de trobada de totes les
disciplines.
D’aquestes consideracions se’n desprèn també, d’entrada, que Kandinsky
apreciarà com a belles o bones les obres que sàpiguen trobar l’equilibri i
l’harmonia entre els dos elements: “The greater or lesser degree of this
correspondence is the criterion by which the “beauty” of the work of art may be
judged. The most beautiful work is that whose external form corresponds entirely
to its internal content” [SF, 87]. Per tant les obres en les quals els seus creadors
només han fet predominar l’element formal, cosa que des del seu punt de vista
ha passat i passa molt sovint encara, d’alguna manera han enganyat
l’espectador i han dut l’art cap a una espiral negativa de competència i
materialisme que ha allunyat cada vegada més l’art del seu públic.
Sabem doncs que el contingut de l’obra és allò fonamental; però, quin és o ha de
ser aquest contingut? Kandinsky no dóna pistes concises, perquè per ell el
contingut és quelcom que es mou només en el pla espiritual i per tant no és
susceptible

d’explicació

concreta.

La

dificultat

d’explicar-lo

de

manera

convencional farà que Kandinsky introdueixi els conceptes, de procedència
clarament musical, de la vibració i la ressonància, que ens han d’ajudar a
entendre com aquest contingut espiritual de l’obra entra en contacte amb l’ànima
de l’espectador: “The inner element, taken in isolation, is the emotion in the soul
of the artist that causes a corresponding vibration [...] in the soul of another
person, the receiver” [SF, 87]. La vibració entre ànimes actua com en el cas dels
instruments, segons ell mateix exemplifica, en què la nota emesa per un
instrument pot fer sonar-ne un altre de proper per simpatia.
Tal i com trobarem sovint expressat, no només les ànimes entre si, sinó tots els
objectes, colors i formes, transmeten vibracions o ressonàncies que l’ànima
humana pot captar, tot vibrant ella mateixa. Hem vist en un capítol anterior com
les vibracions van ser concebudes per molts autors al llarg del s. XIX com un
element unificador i constitutiu del món (v. cap. 2.2.3.a.); i de fet, com veurem
més endavant, podríem arribar a concloure que per Kandinsky allò que podríem
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anomenar essència de l’art, que sembla que va cercar amb tant d’esforç, es pot
identificar precisament amb el concepte de vibracions168. Aquest és el sistema
pel qual el contingut espiritual es transmet; també l’artista, al crear l’obra, hi posa
alguna cosa de la seva pròpia ressonància espiritual, i aquesta, en el seu
moment, transmet la seva ressonància al qui la contempla. Així s’estableix una
mena de flux espiritual continu que és el veritable contingut de l’obra d’art: “La
resonancia es pues el alma de la forma, que sólo puede cobrar vida a través de
ella, y actúa desde el interior hacia el exterior.” [UF, 15].A aquest contingut
espiritual és quelcom que sorgeix de l’artista de forma gairebé espontània,
natural, que no cal i no és possible buscar; d’alguna manera allò que es transmet
ja és allà fins i tot abans que l’artista en sigui conscient169. La idea de vibració és
doncs un concepte clau: si la vibració és el contingut de l’obra d’art, l’artista
s’haurà d’esforçar per tal que la seva obra pugui fer arribar de la millor manera
aquesta vibració a les ànimes dels espectadors; l’evolució plàstica, per tant, es
guiarà per la recerca dels mitjans que permetin que aquesta transmissió sigui
sempre millor i més directa. Això és el que portarà Kandinsky finalment a
l’abstracció, perquè com veurem és la forma abstracta la que comunica millor i
més directament.
L’artista es troba doncs amb un contingut espiritual per expressar, però li és
imprescindible fer-ho a través d’una Forma material: “As long as the soul remains
joined to the body, it can as a rule only receive vibrations via the medium of the
senses, which form a bridge from the immaterial to the material (in the case of
the artists) and from the material to the immaterial (in the case of the spectator).”
[SF, 87]. Com veurem més endavant, també té uns mitjans per treballar, però,
com podrà decidir quin és el com, la Forma externa en la qual materialitzar
aquest contingut? Cal tenir present que, tot i que hem vist que el contingut és
allò més important en l’obra, d’alguna manera a Kandinsky això no li preocupa
especialment, perquè com que es tracta d’un element espiritual, interior, ell no hi
168
A banda de en diversos pensadors del XIX, Kandinsky podria haver deduït la importància del
paradigma de les vibracions també de les noves teories físiques que estaven apareguent a
principis del s. XX sobre la substitució de la massa per l’energia i la possible desintegració dels
objectes en ones i corrents [LÓPEZ, 2001, 40]. En tot cas, la importància d’aquest concepte, sobre
el que tornarem, perdura en la seva obra tot al llarg de la seva trajectòria.
169

És interessant veure com en certs aspectes Kandinsky acaba acceptant un cert paper de
l’inconscient en la seva obra, tot i que d’entrada ho intenti explicar tot des d’un punt de vista
racional. Recordem que ell escriu en un moment en què les teories freudianes estaven tenint un
gran ressò arreu d’Europa.
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pot intervenir directament. El seu gran problema serà el de trobar una Forma que
sigui adequada a aquest contingut espiritual; Kandinsky és abans que res un
artista, i per tant el problema que l’ocupa és primordialment d’ordre plàstic. La
seva recerca durant els anys que aquí ens interessen, doncs, va girar sempre al
voltant d’aquest problema fonamental, ontològic fins i tot, de l’elecció de la
Forma exterior: “Sabemos con mucha más frecuencia qué queremos que
descubrir cómo realizarlo.” [KE, 51]. Des del seu punt de vista, les possibilitats
d’elecció es movien en un camp realment molt ampli limitat per dos extrems,
realisme i abstracció, i el camí que el duria finalment a optar per la forma
abstracta va ser sens dubte lent i tortuós, però també seguit amb constància.
Tot i la dificultat de la tria de la Forma, Kandinsky va trobar aviat el criteri que el
podria guiar en la recerca: “Para que este cómo sea realmente bueno se ha de
presentar espontáneamente, es decir, cuando la mano, felizmente inspirada, no
obedece a la razón, sinó que realiza por sí misma, y a menudo contra la razón,
lo que conviene hacer.” [KE, 51]. Així doncs la mà del pintor treballa de forma
natural i espontània, i de manera irracional i fins i tot antiracional; però existeix
sens dubte una força que guia aquesta mà, una força ella mateixa espontània i
natural, intuïtiva i lògica. Aquesta força que sorgeix també de l’interior de l’artista
(depenent, com veurem, de diversos factors), és un concepte fonamental, potser
el més important que apareix en tota l’obra escrita de Kandinsky: el concepte de
necessitat interior; però tot i essent aquest l’eix de la teoria de l’artista, com
reconeixen tots els autors que parlen sobre Kandinsky i que hi dediquen una
atenció especial170, no podem esperar de trobar en cap text una definició
satisfactòria d’aquest concepte. D’entre totes les idees de Kandinsky, aquesta és
la més bellugadissa i la menys subjecta a interpretació objectiva.

170
“Artists sometimes adopt a word or phrase that is central to their thought. For Alberti, it was
historia; for Reynolds, the element of mind; for Cézanne, the motif; and for Kandinsky, inner
necessity. Kandinsky used this phrase with a quiet yet assertive conviction. Many paragraphs in his
writing lead into thickets of unprovables, leaving this phrase to be discovered in the dense center,
lying in wait like the serene smile on a Budha’s face.” [LINDSAY-VERGO, 1994, 32]. Val a dir que el
concepte de “necessitat interior” ja havia estat utilitzat per alguns autors del Romanticisme
alemany; concretament havia aparegut en el text del pintor Wilhelm von Kügelgen Tres lectures
sobre art, publicat originalment el 1842 i reeditat el 1904 en una publicació que sembla que
Kandinsky coneixia [RINGBOM, 1970, 110]. Però serà segurament de Schopenhauer d’on prendrà el
mot, sigui a través d’una lectura directa, sigui més probablement a partir d’alguna de les seves
divulgacions finiseculars [SCHAEFFER, 1992, 352].

243

La necessitat interior la pensa Kandinsky com una mena d’intuïció íntima que, a
l’hora de crear l’obra, li “diu” a l’artista si allò que fa està bé o no, si la forma que
està plasmant s’adequa amb el contingut espiritual que ha de transmetre. Es
tracta d’una vivència individual, irracional, impossible d’explicar ni de compartir,
que no es pot formar en cap escola ni té cap llei que la reguli, i que és totalment
diferent per a cadascú. L’artista ha d’aprendre a reconèixer-la i a escoltar-la;
aquell que respongui a aquesta crida i triï en conseqüència serà l’artista autèntic,
mentre que el que es deixi guiar a l’hora de la creació per qualsevol altre criteri
que no sigui el de la necessitat interior (i Kandinsky no s’està d’assenyalar-ne
uns quants de possibles, relacionats sempre amb motivacions materialistes), no
podrà mai crear una obra autèntica i sentida:
“El artista debe ser ciego a las formas reconocidas o no reconocidas,
sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo. Sus ojos abiertos
deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la
necesidad interior [...]. Este es el único medio para expresar la necesidad
mística. Todos los medios son sagrados, si son interiormente necesarios.
Todos los medios son sacrílegos si no brotan de la fuente de la
necesidad interior.” [UG, 75]
Aquest criteri de la necessitat interior que guia el treball de l’artista és, com ja he
assenyalat, diferent per a cadascú de nosaltres i dels que han estat abans que
nosaltres, i és molt important perquè és la clau de volta que permetrà a
Kandinsky reivindicar la llibertat creadora de l’artista sigui quina sigui la forma
que esculli: mentre sigui creada en resposta a aquesta necessitat, tota obra i tota
forma seran vàlides. En un moment donat, Kandinsky distingeix quins són els
tres elements (que ell anomena “causes místiques”) que fan que cada individu
senti aquesta necessitat de manera diferent:
“1º Todo artista, como creador, ha de expresar lo que le es propio;
elemento de la personalidad.
2º Todo artista, como hijo de su época, ha de expresar lo que le es propio
a esa época (elemento del estilo, como valor interno, constituido por el
lenguaje de la época más el lenguaje de la nación, mientras ésta exista
como tal).
3º Todo artista, como servidor del arte, ha de expresar lo que le es propio
al arte en general (elemento de lo pura y eternamente artístico que
pervive en todos los hombres, pueblos y épocas, se manifiesta en las
obras de arte de cada artista, de cada nación y de cada época y que,
como elemento principal del arte, no conoce ni el espacio ni el tiempo).”
[UG, 72]
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Aquests tres elements, que en l’obra d’art apareixen forta i gairebé
indestriablement travats, seran els factors que modelaran la necessitat interior de
cada artista; la tercera causa, la més “metafísica”, és la única que resta comú a
tots els artistes perquè és entesa per Kandinsky com aquell element que fa que
una obra esdevingui Art, distingint-la així de les altres creacions humanes.
Aquest és un element que té vida eterna i que perdura al llarg del temps, i és el
que dóna el caràcter atemporal a l’art, i que hem d’entendre com una mena d’alè
que es manté al llarg de tota la producció artística autèntica. Els dos primers
elements varien efectivament d’un a altre artista, i són els factors que insereixen
l’obra d’art en una realitat històrica determinada i permeten reconèixer-la com a
produïda per un individu concret. El predomini d’aquests elements pot fer que
una obra s’acosti als seus coetanis, la fan més real; la presència del tercer factor
és el que li assegura una permanència al llarg del temps171. Podríem interpretar
que aquest tercer element del “pura y eternamente artístico” és el que es pot
identificar amb l’essència de l’art, allò que tota forma artística comparteix
independentment del seu mitjà artístic, allò que fa que una pintura, una peça
musical o una escultura s’anomenin igualment “art” amb independència dels
seus mitjans diversos.
Abans he esmentat que la tria de la Forma exterior s’efectua en un ampli
espectre que es troba entre el realisme i l’abstracció: “Las formas que el espíritu
extrae del arsenal de materiales disponibles se ordenan fácilmente alrededor de
dos polos: 1. la gran abstracción, 2. el gran realismo.” [UF, 20]. La guia per
escollir entre aquest arsenal és, ja ho hem vist, la necessitat interior, diferent i
única per a cada artista. D’aquí se’n desprèn doncs que totes les formes seran
vàlides si s’escullen segons aquest criteri, tant si són realistes com si són
abstractes172, i per tant, vist des d’aquest punt de vista, el problema de la forma

171

A l’article Über die Formfrage [Sobre la cuestió de la forma] Kandinsky fa referència encara a
aquestes causes, però no de manera tan sistemàtica com a De l’espiritual en l’art; i tot i que
continuen essent tres, no són les mateixes: la tercera causa ha desaparegut i en canvi la segona
s’ha desdoblat, de manera que ara els tres elements definidors de la necessitat interior són la
personalitat, l’època i la nació. El canvi sembla el resultat d’un esforç de Kandinsky per tal de
fonamentar el màxim possible la seva teoria i anar deixant de banda els elements que podien ser
més qüestionables per part d’aquells que criticaven l’abstracció per irracional, i també per intentar
reforçar els vincles de l’obra amb el seu context històric.
172

Aquest criteri es defensa amb fermesa tant a Sobre la qüestió de la forma com a De l’espiritual
en l’art; en aquest context cal entendre-ho com una defensa de l’art abstracte, que es considera
tant legítim com el figuratiu, i per això mateix hem de veure que Kandinsky no s’exclama contra el
figuratiu perquè sí; cap dels dos textos és un pamflet a favor de l’art abstracte, sino més aviat
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esdevé un problema relatiu tal i com repeteix insistentment Kandinsky. Ell no vol
dir amb això que la Forma no sigui important, en absolut, sinó que queda en
segon pla davant la importància d’escollir allò que és correcte i necessari: “lo
esencial no es que la forma sea personal, nacional, de un gran estilo, que
corresponda o no a la corriente general de la época, que esté emparentada o no
a un gran número o a un número reducido de formas, o que sea aislada o no; lo
esencial, en la cuestión de la forma, es saber si ha nacido de una necesidad
interior o no.” [UF, 16].
Un cop vist doncs com escull l’artista la Forma que l’ha de guiar en la seva
creació, Kandinsky també parla de amb quins mitjans específics es concretarà
aquesta idea. Fins arribar a aquest punt les seves consideracions sobre l’art es
podien entendre de manera interartística: l’estructura dual que ell veu en l’obra
d’art entre contingut interior i forma exterior és comuna a totes les arts, i fins i tot
el mateix contingut pot ser el mateix per les diferents arts, però no totes les arts,
com és natural, ho expressaran amb els mateixos mitjans; cada art haurà de
trobar els mitjans que li són propis per trobar la Forma exterior que se li adeqüi.
Pel que fa a la pintura, els mitjans essencials són la forma173 i el color, i és en
aquests que es centrarà al llarg de De l’espiritual en l’art; però moltes de les
coses que diu sobre els mitjans pictòrics poden també aplicar-se als altres
mitjans artístics.
Cal assenyalar que Kandinsky es sentirà sempre molt més còmode quan parli
del color que quan parli de la forma. La seva relació amb el color s’ha de
qualificar com a mínim d’apassionada, i això es trasllueix clarament en els
paràgrafs (molt extensos, i que han acabat convertint-se en els fragments més
coneguts de l’obra) que li dedica a De l’espiritual en l’art i a Mirades
manifestos a favor de la llibertat d’elecció. Això no és obstacle perque Kandinsky manifesti cada
vegada més clarament la seva opció per l’abstracció.
173

És important distingir entre els dos significats de la paraula forma que utilitza Kandinsky. Quan
parla de la Forma exterior es refereix al concepte més abstracte de la plasmació plàstica i física del
contingut espiritual sobre el llenç; aquesta Forma podrà ser realista o abstracta, en els seus
extrems, o optar per qualsevol punt entremig. Quan parla de forma o formes com a un dels dos
mitjans, junt amb el color, de què disposa la pintura per plasmar aquesta gran Forma, s’està
referint a les formes geomètriques, a les formes dels objectes, a cadascuna de les formes
individuals que podem pensar, veure i pintar en un quadre independentment de la gran Forma,
abstracta o realista, que s’esculli. Tot i que Kandinsky no distingeix els dos significats de manera
especial en els seus textos, jo em refereixo a la primera accepció escrivint-la en majúscules per
evitar confusions.
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retrospectives, especialment. La forma no constituïa per ell, en la primera etapa
de la seva pràctica teòrica i artística, un problema principal davant la importància
que adquiria el color; de tota manera, essent tots dos els mitjans pictòrics
essencials, moltes de les coses que diu sobre el color són aplicables també a la
forma. En canvi, la forma serà un tema més important per ell en el futur; quan
escrigui Punkt und Linie zur Fläche [Punt i línia sobre el pla] (1926), per exemple,
dedicarà molt més espai a parlar de la forma que no a parlar del color.
Per Kandinsky, doncs, l’observació del color produeix dos efectes: el primer és
purament físic, visual, pel qual l’ull observa el color i en veu i experimenta la
plenitud, la bellesa, les qualitats. El segon efecte és de caire psicològic: el color
no només es gaudeix com a un efecte visual, sinó que a partir d’aquí la seva
força psicològica provoca una vibració de l’ànima del contemplador. Per això es
diu que el vermell produeix un efecte càlid com la flama, o el groc un efecte àcid,
tot i que Kandinsky insisteix en què aquests efectes no es produeixen per
associació (en aquests casos amb el foc o la llimona, per exemple), sinó de
manera directa per les vibracions que provoca el color en l’ànima.174 Aquesta
idea de la vibració connecta directament amb la idea de ressonància en els
termes en què n’hem parlat abans: aquesta ressonància seria el contingut
espiritual, el què, que el color transmet.
El color però no es pot estendre il·limitadament en l’espai, sinó que sempre es
dóna en un espai limitat, per tant en una forma. Tot i que Kandinsky no ho diu
directament, és possible pensar que també la forma pot ser percebuda de
manera visual o de manera psicològica; el que si que diu és que com que color i
forma estan necessàriament lligats, cal observar els efectes que tenen un sobre
l’altra. Per exemple, un triangle en si pot produir un determinat efecte, pot
provocar una vibració en l’ànima del qui el contempla: té el seu “so intern”, un
“perfum espiritual”. Un triangle de color groc no té el mateix “perfum” que un de
vermell o un de blau, com tampoc no el té un triangle aïllat o combinat amb altres
formes. D’aquí es desprèn, com diu el mateix Kandinsky, que la possibilitat de
combinació de formes i colors és infinita, i per tant també ho és la gamma
d’efectes que poden produir en l’anima de l’espectador. Tot i que ell no ho
174

Aquesta manera de veure l’acció del color sobre l’ànima també es relaciona amb tota la sèrie
d’investigacions pseudo-científiques que es feien a l’època sobre el fenomen de la sinestèsia,
algunes de les quals Kandinsky cita com a exemple a De l’espiritual en l’art [UG, 57]
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expressa amb claredat, d’alguna manera es sobreentén que aquestes
combinacions podrien formar una mena de “codi” que hipotèticament algun dia
es podria arribar a sistematitzar: el quadrat blau voldria dir una cosa, el cercle
vermell una altra,.... Cap dels textos de Kandinsky però desenvolupa aquest
codi, sinó que es limita a escriure unes quantes planes sobre els efectes i
qualitats dels colors, que com he dit semblen ser en el fons la seva preocupació
principal, en la nostra ànima.
Quan l’artista pretén pintar un quadre, doncs, no només ha d’escollir quina serà
la Forma, amb majúscules, que haurà de tenir l’obra, sinó que també li cal
escollir entre totes les possibilitats de formes i colors fent atenció a les vibracions
o ressonàncies que aquestes provoquen. Quin serà el criteri que l’ajudarà a
escollir entre aquesta varietat? Doncs, de nou, el de la necessitat interior;
aquesta li dirà quines formes i colors faran vibrar-ressonar de manera adequada
l’ànima humana, tal i com ho explica amb la següent metàfora musical: “El color
es la tecla. El ojo es el macillo. El alma es el piano con muchas cuerdas. El
artista es la mano que, por esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el
alma humana.” Cal tenir present que ell indica expressament que on diu color,
també hi podem posar forma. I segueix: “La armonía de los colores debe
basarse únicament en el principio del contacto adecuado con el alma humana.
Llamaremos a ésta, base principio de la necesidad interior.” [UG, 59]
De la reflexió sobre la forma se’n derivarà un problema essencial. Kandinsky
planteja el fet de que la forma, que no és més que delimitació sobre un pla, pot
donar lloc a dos límits externs: d’una banda a una forma geomètrica, com les
que hem posat abans com a exemples, i per l’altra a un objecte material, real.
Veiem doncs que a part de la forma i el color, que són entesos com a mitjans,
apareix un tercer element en la creació concreta del quadre que és el de
l’objecte, aparició que porta directament a la reflexió sobre la possibilitat o
necessitat d’una pintura amb o sense objecte. Per Kandinsky tot objecte
representat en el quadre té una part de forma abstracta i una part de forma
orgànica. Aquests dos aspectes de la forma tenen el seu so intern, i per tant una
capacitat de fer vibrar l’ànima, de transmetre la seva ressonància; per tant, des
de la perspectiva de Kandinsky, els dos elements tenen un valor. D’aquí es
desprèn doncs que l’elecció de l’objecte (si s’escau), en tant que provocador de
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ressonàncies, serà una qüestió tan important com la de la forma i el color, i per
tant també estarà sotmesa a la guia infal·lible de la necessitat interior.
Kandinsky també observa, però, que les formes geomètriques o abstractes són
capaces de transmetre el seu so intern de manera més pura, més directa i
primitiva, la qual cosa ell valora molt positivament, i per tant “en una composición
en que el elemento físico es más o menos prescindible, puede omitirse éste más
o menos y sustituirse por formas puramente abstractas o formas físicas
totalmente traducidas a lo abstracto”; i afegeix: “Mientras más utiliza el artista las
formas casi-abstractas o abstractas, más se familiariza con ellas y más se
adentra en su terreno. Lo mismo le sucede, guiado por el artista, al espectador
[...]” [UG, 68-69]
A partir d’aquesta observació clau, doncs, Kandinsky es fa la pregunta que més
lògicament se’n deriva: “¿no sería mejor renunciar a lo figurativo, desparramarlo
a todos los vientos y desnudar por completo lo puramente abstracto?” [UG, 69].
La resposta a aquesta pregunta fonamental per tota la plàstica del pintor, tot i
que d’entrada ens pugui sorprendre, és en primera instància que no. Ja he
comentat abans que De l’espiritual en l’art, en contra del que a vegades s’ha
explicat no és un manifest de l’abstracció, principalment perquè Kandinsky el va
anar composant al llarg de força temps i per tant recull el seu pensament en una
perspectiva dilatada175. L’argumentació de Kandinsky en aquest moment concret
per negar aquesta “evaporació” de l’objecte es basa en dos grans pilars: d’una
banda, el fet de renunciar a la possibilitat de vibració, de ressonància (que com
ja he explicat al principi és la part principal de l’obra) que té la forma orgànica o
175

Tot i que De l’espiritual en l’art es va publicar per primera vegada el 1912, la seva gestació va
ser molt més llarga. A Mirades retrospectives ell mateix assenyala que les notes i apunts pel llibre
s’havien anat acumulant al llarg de deu anys: “[...] Esas experiencias me sirvieron luego como
punto de partida para las ideas de las que cobré conciencia hace diez o doce años y que
comenzaron entonces a reunirse para formar el libro De lo espiritual en el arte.” [RU, 115]. I tot
sembla indicar que la primera versió del llibre estava a punt per la publicació i esperant un editor
que s’hi atrevís des del 1909, tot i que sobre aquest primer text mecanografiat s’hi van fer algunes
variacions en la primera edició. Certament el llibre no sembla una obra escrita seguint una
estructura clara i un desenvolupament racional, sinó més aviat és un conjunt de notes més o
menys ben ordenades de reflexió sobre l’art i el món. Això s’observa clarament per la repetició
d’alguns temes, la desigual extensió dels capítols, la poca sistematització amb què exposa algunes
idees, etc. Hem d’entendre el llibre, doncs, com la compilació del pensament de Kandinsky al llarg
de tot aquest període, entenent que amb el pas dels anys algunes idees podien haver pres més
força i d'altres haver-ne perdut en el conjunt de la seva teoria. Interpretant-lo des d’aquesta
perspectiva entendrem millor alguns desfasaments que podríem trobar entre el que el que diu el
llibre i el que llegim en altres textos de publicació gairebé contemporània.
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material de l’objecte significaria reduir i empobrir la capacitat d’expressió de
l’artista. Per ell les formes abstractes són encara massa imprecises, i renunciar a
les altres possibilitats que té l’artista significaria una certa deshumanització i una
disminució de recursos: “[...] todo objeto representado en imagen provoca una
vibración interior. Renunciar a esta posibilidad de provocar vibraciones
significaría reducir el arsenal de los propios medios de expresión” [UG, 69]. El
segon argument es basa en el fet que l’art mai no pot obligar a l’artista a prendre
una o altra opció: “el arte, eternamente libre, no conoce la “obligación”” [UG, 69];
per això, tal i com seria inútil exigir a un artista que utilitzés l’objecte si no li
sembla adequat, també ho és exigir-li que hi renunciï176.
És a partir d’aquestes premisses, com hem assenyalat abans en referència a la
Forma amb majúscules, que Kandinsky en els primers textos importants no es
manifesta mai de manera decidida a favor de l’abstracció o del realisme, perquè
la seva concepció de la llibertat de l’artista en base a la seva necessitat interior li
prohibeix fer-ho. Al contrari, Kandinsky insisteix en posar de relleu els aspectes
en què el que ell anomena la gran abstracció i el gran realisme s’apropen o fins i
tot es fan equivalents: partint de la idea que des del seu punt de vista “la mayor
negación del objeto y su mayor afirmación son equivalentes. Y esta equivalencia
se justifica por la persecución del mismo objetivo: la expresión de la misma
resonancia interior”, acabarà dient que “carece de importancia el hecho de que el
artista recurra a una forma real o abstracta, ya que son interiormente
equivalentes” [UF, 25]
Si féssim cas només a aquests textos, doncs, podríem arribar fàcilment a la
conclusió de que el de la Forma era un problema sense importància per
Kandinsky; confusió que, si bé el mateix pintor sembla fomentar, no és en
absolut certa. De fet, com ja he esmentat anteriorment, la llibertat d’opcions i la
relativitat de la Forma, conceptes clarament manifestats pel pintor, no les hem
176

Al text conegut com la Conferència de Colònia, de 1914, Kandinsky insisteix en els arguments
que li van fer trigar a decidir-se per una o altra opció: “El objeto no quería y no debía aún
desaparecer por completo de mis cuadros. En primer lugar, una época no debe llegar
artificialmente a su madurez. No hay nada más perjudicial y más culpable que buscar su forma
haciéndose violencia. [...] En segundo lugar (y esto se halla íntimamente ligado a mi desarrollo
interior), no tenía la intención de abandonar totalmente el objeto. En varias ocasiones he sostenido
que el objeto como tal desprende una determinada resonancia espiritual que puede servir y sirve
efectivamente, en todos los aspectos, de material al arte. [...] En otros términos, no tenía aún
bastante madurez para sentir la forma abstracta pura, sin soporte objetivo. Si en este momento
hubiera poseído ya esta facultad, habría producido cuadros absolutos desde esta época.” [KE, 54]
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d’entendre simplement com a reivindicació de totes les formes, sinó més aviat
com a coartada per a poder anar introduint la defensa de l’abstracció. Kandinsky
era plenament conscient de que la pintura objectiva no només no necessitava
cap defensa, ja que per a alguna cosa era la corrent que havia vingut seguint la
pintura occidental, sinó que fins i tot era gairebé una heretgia reivindicar que la
pintura abstracta tenia el mateix dret a existir. És a dir, manifestant que l’artista
té el mateix dret i llibertat per pintar amb objecte o sense no tan sols no s’està
reivindicant com podria semblar la pintura amb objecte, sinó que s’estan donant
tots els arguments a favor de la pintura abstracta, la qual cosa en el moment en
què estem parlant de segur que va ser rebuda amb polèmica.
Aquests textos doncs marquen el primer pas en el camí de defensa i pràctica de
l’abstracció que seguiria Kandinsky. Però per alguna raó ell encara no es sentia
del tot preparat per afrontar directament la pràctica i la defensa teòrica de
l’abstracció; tot i això tenia ben clar que l’assoliment de l’abstracció només era
qüestió de temps: “Desde esta situación [actual] la pintura, con ayuda de sus
medios, evolucionará hacia el arte en el sentido abstracto y alcanzará la
composición puramente pictórica.” [UG, 61]. Un cop ben assumides aquestes
idees des del punt de vista teòric, aquest pas cap a l’abstracció es va produir de
manera molt ràpida.
Els escrits sobre els que m’he basat principalment fins ara van ser publicats
entre el gener del 1911 i maig del 1912; en aquests Kandinsky dóna forma a les
seves reflexions i planteja els problemes essencials de l’art tal i com ell els veu,
però no aconsegueix donar-los-hi solucions definitives. Al contrari, veiem que en
ells la lluita queda oberta, especialment en el front més important: si bé pot
defensar que l’objecte no és imprescindible, encara no sap com fer-ho per
excloure’l del quadre i evitar que aquest caigui en la simple decoració, possibilitat
que ell sempre va tenir present i que intentaria evitar per tots els mitjans. Al juny
del 1913 va escriure Mirades retrospectives, text on recorda aquests moments
de lluita, i entre moltes altres coses explica una anècdota que s’ha fet
singularment famosa: un bon dia, al capvespre, va arribar al seu estudi després
d’haver estat pintant al natural i es va veure sorprès quan “de pronto vi un cuadro
de una belleza indescriptible, impregnado de un vigoroso ardor interior” [RU,
110]. Aquest quadre meravellós de contingut incomprensible i que el va deixar
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tan impressionat no era més que un dels seus propis quadres recolzat cap per
avall contra la paret. Després d’aquesta visió tan especial, Kandinsky es va
veure ràpidament impulsat a plantejar-se amb urgència la qüestió de l’objecte:
“Ahora ya estaba seguro: el objeto perjudicaba a mis cuadros. Un abismo
espantoso, una profusión de preguntas de todas clases, en las que se
encontraba en juego mi responsabilidad, se presentaba a mi espíritu. La
más importante de esas preguntas era: ¿con qué reemplazar el objeto
que falta? Se me manifestaba claramente el peligro de un arte
ornamental: la muerta existencia ilusoria de las formas estilizadas no
podía sino repelerme.” [RU, 110]
Una mica més avall d’aquestes línies de reflexió desesperada sobre la necessitat
de fer un pas endavant però sense veure clar el camí, arriba la calma: “Hubo de
pasar mucho tiempo antes de que la pregunta ‘¿con qué reemplazar el objeto?’
encontrara en mí una verdadera respuesta. Con frecuencia me vuelvo hacia el
pasado y me desespero al comprobar cuanto tiempo necesité para llegar a esa
solución.” [RU, 110]
Aquestes últimes línies ens mostren com, en el lapsus de poc més d’un any (de
la publicació de Sobre la qüestió de la forma a la redacció de Mirades
retrospectives), Kandinsky ja donava per superat el problema de l’objecte. Ara ja
no cal justificar la pintura abstracta posant-la al mateix nivell que la figurativa, no
hi ha lluita per deixar expressar la necessitat interior. L’artista ja no es planteja la
possibilitat de fer una pintura sense objecte, perquè aquesta ja ha estat assolida,
tal i com ell diu, després de molt de temps de cercar la resposta correcta. Ara
només cal esperar que Kandinsky respongui concretament la seva pròpia
pregunta: “Què ha de substituir l’objecte?”. Però malgrat la seguretat i la serenor
amb què Kandinsky parla d’una recerca que ara li sembla llunyana i
desesperada, davant la solemnitat amb la que afirma que després de tant de
temps ha aconseguit saber què es pot posar en el lloc de l’objecte, la resposta
queda en l’aire: Kandinsky no diu què és el que ha trobat.
No ho diu almenys en aquest text; més endavant, en un article publicat l’any
següent, Kandinsky explica què és el que, malgrat les opinions equivocades de
molts dels seus crítics (i que amb lleus matisos en alguns casos s’han mantingut
fins a obres recents), no pretén posar en el lloc de l’objecte: “[...] quiero definirme
negativamente y expresar lo más claro que pueda lo que no quiero. [...] No
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quiero pintar la música. No quiero pintar los estados del alma. No quiero pintar
con colores o sin colores. No quiero ni cambiar, ni combatir, ni trastocar un solo
punto de la armonía de las obras de arte que nos llegan del pasado. No quiero
mostrar la vía hacia el futuro.” [KE, 58]; però tot i aquesta rotunditat, la resposta
aquí queda de nou pendent. La solució la trobem en un altre text, Malerei als
reine Kunst [La pintura com a art pur], escrit només uns mesos més tard que
Mirades retrospectives i que finalment sembla donar una resposta: “Esta
eliminación del elemento práctico, objetivo (de la naturaleza) sólo es posible
cuando este componente esencial es remplazado por otro igualmente esencial:
la forma puramente artística, que puede conferir al cuadro el poder de una vida
independiente y elevarlo a la categoría de sujeto espiritual. Es evidente que este
componente esencial no es otro que la construcción, a la que acabamos de
describir y definir.” [MK, 47].
En el lloc de l’objecte natural com a element principal de la pintura, doncs,
Kandinsky hi col·loca la construcció, que ell mateix defineix com “el edificio
puramente artístico” [MK, 46], o sigui, l’entramat de formes, línies i colors que
han d’adquirir valor per si mateixos. La pintura de construcció, o com també és
anomenada en altres llocs dels seus escrits, de composició, absoluta o pura, és
el que avui nosaltres anomenem pintura abstracta, i des de la perspectiva de
Kandinsky constitueix la culminació de la història de la pintura (especifico de la
pintura, perquè en la música Kandinsky considera que és una fita assolida ja de
fa temps177). És una pintura que obeeix única i exclusivament a les lleis
artístiques, no a la imitació del món natural, entenent que el seu objectiu final és
simplement expressar de la millor manera el contingut interior.
Aquest article comença de fet recordant alguns conceptes que ja ens són
coneguts, com la dicotomia contingut interior/Forma externa i la importància del
criteri de la Necessitat interior. A partir d’aquí Kandinsky constata que al llarg de
la història de la pintura sovint trobem la intervenció d’un tercer element que hem
d’entendre com a aliè a l’art, que identifica amb la naturalesa. La intensitat i
quantitat de presència o no d’aquest element és el que li permet establir una
classificació de la història de la pintura, que ell veu dividida en tres grans
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Per exemple, en el mateix article parla així de la música: “[...] la música, que hoy es ya un arte
puro” [MK, 48]
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períodes: el primer, que anomena Origen, va partir d’una necessitat pràctica de
fixar (per raons màgiques o sagrades) en imatges definitives allò que es veia
com a efímer, corporal i mutable. El segon, el Desenvolupament, es refereix al
període en el qual la pintura es va desprenent dels seus fins pràctics i domina
cada vegada més en ella l’element espiritual. El tercer, la Meta, és el moment en
què la pintura abastarà el seu estadi més elevat, el de l’art pur, “donde los
vestigios del deseo práctico se han eliminado completamente. Habla de espíritu
a espíritu en un lenguaje artístico. Es un ámbito de seres pictòrico-espirituales
(sujetos)” [MK, 46]. És en aquest tercer i definitiu període artístic en què es porta
a terme el procés pel qual l’objecte és substituït per la construcció, és a dir, que
la pintura figurativa és substituïda per l’abstracta. La pintura de composició en
què els vestigis d’allò pràctic han desaparegut totalment i que per tant comunica
directament els esperits, objectiu que com hem anat veient es perfilava ja des
dels primers escrits de Kandinsky encara que ni ell mateix ho percebés
clarament, és la característica de l’estadi superior de l’art, “el primer estadio que
se anuncia del arte puro y para el cual las épocas pasadas del arte fueron fases
inevitables y lógicas” [MK, 47].
Al final de De l’espiritual en l’art ens dóna una altra pista per entendre a què es
refereix quan parla de composició o construcció; Kandinsky indica que, de les
seves pintures del moment, algunes tenen caràcter melòdic, i d’altres un caràcter
simfònic. Molt a grans trets, les obres de caràcter melòdic serien aquelles en què
encara el figuratiu té un paper important, mentre que en les altres l’element
formal i rítmic és el que predomina. En la majoria d’obres, però els dos elements
estan molt units: “En casi todas estas obras la composición sinfónica aún está
fuertemente unida a la melódica. Quiere esto decir que cuando se elimina lo
figurativo y se descubre lo composicional, aparece una composición construida
con el sentimiento de serenidad, repetición tranquila y distribución bastante
homogénea.” [UG, 120]. Per pintura de composició o construcció, doncs,
Kandinsky entén aquella en què el paper unificador de l’objecte ha estat
substituït pel del ritme i l’harmonia dels seus elements formals, que s’articulen de
la forma complexa en què ho fan ritmes i sons en una obra polifònica.
Malgrat aquesta teorització del procés que el va conduir de la figuració a
l’abstracció, però, el propi Kandinsky admet que aquest en realitat fou resultat en
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major mesura d’un camí d’evolució personal que no d’un seguiment de
pressupòsits teòrics: “La madurez interior, en la cual, de una manera global,
confiaba firmemente y que no obstante me causó muchas horas de
desesperación, creó por sí misma el elemento formal.” [KE, 58]. Però sigui com
sigui, el cert és que aquest procés va permetre a Kandinsky alliberar la seva
obra artística de la dependència de l’objecte figuratiu i posar les bases d’un
procés creatiu fonamentalment formal al servei de la transmissió d’un contingut
de vibracions espirituals. Aquest procés de purificació dels mitjans (que podem
entendre si volem en el sentit més estrictament formalista del terme) que va dur
a terme en la pintura, li va servir també, com veurem en el proper capítol, com a
punt de partida per treballar en la síntesi artística total.

4.1.3. La qüestió de la unitat del món i de la unitat de les arts
Certament, i malgrat que aquesta afirmació pugui semblar agosarada, tot ens
indica que en el període 1909-1914 la concepció que tenia Kandinsky sobre la
pintura abstracta es basava al seu torn en veure-la “només” com un primer
estadi o nivell dins l’estadi superior de l’art, que en realitat aspira o tendeix vers
la síntesi de totes les arts; així ho va escriure almenys des de 1910, en el seu
text Soderzhanie i forma [Contingut i forma], i ho trobarem encara en textos de
l’època de la Bauhaus. En la majoria dels seus articles teòrics de l’època
Kandinsky es va ocupar d’explicar la seva teoria artística especialment en l’àmbit
de la pintura, tot parlant de l’especificitat del color i la forma com a mitjans
plàstics primordials d’aquesta; i també fou en aquest període que en la seva
pràctica pictòrica feu el pas d’una obra figurativa a una d’abstracta. Però com
veurem tot seguit, paral·lelament a aquests aspectes, que sens dubte són els
més coneguts i estudiats de la seva trajectòria, Kandinsky va dedicar una gran
quantitat d’energia a explorar tant a nivell teòric com pràctic altres disciplines
artístiques, amb el mateix objectiu de purificació i anàlisi d’aquestes, per tal de
començar a treballar en la possibilitat futura d’un únic art sintètic. Kandinsky
estava plenament convençut del fet que es trobava a l’inici d’una nova època
artística, a la que correspondria una forma d’art també totalment nova; i malgrat
la dificultat de definir aquesta nova forma, una vegada i una altra Kandinsky
l’anomenarà “art monumental”, i considerarà que només es pot assolir a partir de
la síntesi de les arts adequadament purificades d’elements externs [PLASSARD,
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1995, 111]. Durant tot aquest període, i tot i que en la dècada dels vint sembla
que Kandinsky es va decantar més aviat per adoptar un model arquitectònic (en
consonància amb les tendències artístiques del moment, sobretot amb la
Bauhaus i De Stijl), el seu model d’art monumental serà la síntesi escènica
d’inspiració wagneriana; i serà doncs en les seves composicions escèniques que
ens fixarem primordialment, ja que constitueixen en aquests moments l’espai
d’investigació i desenvolupament d’idees plàstiques més privilegiat de l’autor.
Tal i com esmentàvem ja anteriorment fent referència al pensament i obra de
determinats artistes simbolistes, i sobretot a Mallarmé, la crida a l’especificitat de
les arts o a l’exploració dels mitjans artístics propis de cada disciplina no es
contradiu en absolut amb la voluntat de síntesi o unitat de les arts (sempre
relacionada, com anirem veient, amb els seus objectius espirituals) que cada
vegada es fa més evident en els textos de Kandinsky, al contrari: en realitat,
sense la primera no és possible la segona. Aquesta relació entre les arts que
combina l’exploració dels propis mitjans amb un objectiu de síntesi espiritual la
desenvolupa Kandinsky en un capítol de De l’espiritual en l’art, “La pirámide”:
“Paulatinamente, las diferentes artes se disponen a decir lo que mejor saben
decir y por los medios que cada una de ellas posee exclusivamente. A pesar de,
o gracias a, esta diversificación, las artes nunca estuvieron tan cerca las unas de
las otras en los últimos tiempos, como en esta hora última del cambio de rumbo
espiritual” [UG, 49]. Ja anteriorment, fent referència a l’habitual comparació entre
la música de Debussy i la pintura impressionista, havia destacat la proximitat
entre les arts, que es relacionen les unes amb les altres i que a vegades tenen
objectius semblants [UG, 43]; però s’havia negat a una assimilació total entre les
diverses formes: com veurem Kandinsky no està interessat tant en què la pintura
s’assembli a la música, sinó en què una i altra, junt amb les altres arts,
aconsegueixin sintetitzar-se en un objectiu comú. D’altra banda, per Kandinsky
és evident que tota creació artística, per diversos que siguin els mitjans que
utilitzi, sorgeix d’una única font comú d’energia creativa: “A lo largo del trabajo
que ahora (y desde hace años) va madurando en mí, paso a paso, logro tocar en
instantes felices la raíz universal de todas las formas de expresión.” [KANDINSKYSCHÖNBERG, 1993, 59]. Com ja hem vist abans, Kandinsky considerava que
efectivament existia un element “pura i eternament artístic”, una mena d’essència
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de l’art compartit per tota obra i manifestació [UG, 72], que podrem assimilar amb
el concepte de vibració.
En l’article ja citat Contingut i forma178, publicat abans que De l’espiritual en l’art,
Kandinsky ja havia detallat quins elements segons ell representen els mitjans
(que no el contingut) essencialment immutables de cada expressió artística:
“music – sound and time / literature – words and time / architecture – line and
extension / sculpture – extensions and space / painting – color and space” [SF,
89]; aquesta primera classificació es mantindrà pràcticament invariable al llarg de
tots els textos en què Kandinsky voldrà discernir quins són els mitjans propis de
cada art179. Fer aquest aclariment se li presenta com un pas previ imprescindible,
ja que cal saber amb què tracta cada art per intentar a partir d’aquí buscar
espais comuns de trobada i debat. Kandinsky citarà Sòcrates per tal d’insistir en
aquesta necessitat d’auto-exploració de les arts; a partir d’aquest “conèixer-se a
si mateixes”, les arts són capaces de posar en la balança el valor espiritual dels
seus elements, i alhora de plantejar-se la comparació amb les altres disciplines.
Com veurem repetidament, per Kandinsky la música fou l’art que li va servir
primordialment de terme de comparació, no només amb la pintura, sinó amb
totes les altres disciplines. Per Kandinsky la música i la seva evolució van
constituir un model de la màxima importància: “La enseñanza más rica nos la da
la música. Con pocas excepciones y desviaciones, la música es, desde hace ya
siglos, el arte que utiliza sus medios no para representar fenómenos de la
naturaleza, sino para expresar la vida interior del artista y crear una vida propia
de tonos musicales.” [UG, 49]. Com ja hem vist en el capítol dedicat al
Simbolisme, la música és un model per l’evolució de la pintura perquè ella es pot
permetre, de fet forma part de la seva essència artística, de ser abstracta
[ARNALDO, 2003, 21-22]; per tant, no és narrativa ni objectiva, està deslligada de
178
El text fou publicat el 1910 al catàleg del Saló Internacional d’Odessa, organitzat pel seu amic
l’escultor Vladimir Izdebsky. En aquesta exposició Kandinsky hi va mostrar un total de 54 obres,
entre elles les seves tres primeres Composicions. A més d’aquest text i altres d’altres autors, el
catàleg, del que també va dissenyar la coberta, incloïa una traducció seva de l’article de Schönberg
“On parallel octaves an fifths”. Tant l’exposició com el catàleg constitueixen un precedent important
per a Der blaue Reiter, entre altres coses per “its “synthetic” approach to the question of the unity of
the arts” [LINDSAY-VERGO, 1994, 85]
179

Al programa de l’INKHUK de 1920 que veurem més endavant, Kandinsky matisa en alguns
aspectes aquesta classificació i hi afegeix la dansa (els mitjans de la qual són el moviment del cos i
les seves parts), però en el fonamental roman igual [INKHUK, 464]
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tota vinculació a la representació del món visible, i és lliure per esdevenir vehicle
de transmissió espiritual amb la màxima eficàcia. Des d’aquest punt de vista, la
música clarament es troba en un estadi de desenvolupament espiritual molt més
avançat que la pintura, com li va escriure amb un punt d’enveja (també
d’admiració) Kandinsky a Schönberg: “Qué enorme suerte (aunque sea
relativamente) tienen los músicos con su arte, que ha llegado tan lejos!
Realmente “Arte” que ya ha alcanzado la suerte de prescindir de objetivos
puramente prácticos. ¿Cuánto tendrá que esperar la pintura para lograr lo
mismo?” [KANDINSKY-SCHÖNBERG, 1993, 24]. És per això que tots els artistes, i
especialment els plàstics, busquen clarament en ella els seus models, amb la
intenció d’assimilar alguna cosa d’aquesta capacitat espiritual: “De ahí proceden
en la pintura, actualmente, la búsqueda de ritmo y la construcción matemática y
abstracta, el valor que se da a la repetición del color y a la dinamización de éste,
etc.” [UG, 49-50].
Però aquest aprenentatge d’un art respecte l’altre, en aquest cas de la pintura
respecte la música, no es basarà mai en copiar mètodes o mitjans, sinó en
entendre’n profundament els mecanismes de creació i veure després la
possibilitat d’aplicar-los en l’altra disciplina. Per això Kandinsky, més tard,
s’enfadarà quan alguns l’acusin de voler “pintar la música”, objectiu que ell sap
que és no només impossible, sinó inútil, com hem vist; el valor artístic de la
relació entre les arts està en entendre com cadascuna d’elles sap treure profit
dels seus propis mitjans. El deure de la nova pintura que pren com a referència
la música és doncs “analizar sus fuerzas y sus medios, conocerlos, como hace
tiempo que los conoce la música, y utilizar en el proceso creativo estos medios y
fuerzas de modo puramente pictórico” [UG, 51]. És així, per exemple, com
Kandinsky pot dissociar colors i formes, i trobar per cadascun un contingut
afectiu o emotiu, que s’expressa a través de les seves vibracions específiques.
A Kandinsky, el model musical li serveix sovint per explicar conceptes que d’altra
manera li són molt difícils de transmetre, i per això les metàfores musicals
apareixen arreu180; i a més aquesta referència a la música el vincula amb tota la
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Per exemple, en el fragment de De l’espiritual en l’art citat anteriorment en què Kandinsky parla
de les seves composicions melòdiques i les simfòniques, compara aquestes darreres amb antigues
composicions corals, amb Mozart i amb Beethoven, totes les quals compara al mateix temps amb
l’arquitectura “sublime, serena y majestuosa” de les catedrals gòtiques. [UG, 121]
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tradició citada, que sempre l’havia situat com la superior entre totes les arts. La
seva amistat amb Schönberg i l’interès per Scriabin i molts altres compositors,
l’ús de termes musicals per titular algunes de les seves obres181, o el fet que fos
una audició de Lohengrin una de les experiències estètiques que més el va
marcar en la seva joventut, per exemple, són altres elements que han contribuït
a que les vinculacions de la pintura de Kandinsky amb la música no hagin estat
posades mai en dubte. Fins i tot, quan vulgui parlar de la importància de la teoria
en la seva obra la compararà amb el rol del baix continu en la música: “De la
definición de nuestra armonía actual se deduce que en nuestra época es más
difícil que nunca crear una teoría perfecta, construir un ‘bajo continuo’ pictórico”
[UG, 99]. No consta que Kandinsky escribís mai cap peça musical, tot i que si
que va incorporar la música en les seves composicions escèniques, i pel que
sembla ell mateix tocava, com a aficionat, el violí. Sens dubte, els experiments
de música de colors als que hem al·ludit, i que al 1911 eren un dels espectacles
més sorprenents que es presentaven, també foren molt influents en l’evolució de
Kandinsky.
Com dèiem en començar, però, l’objectiu darrer de la comparació entre música i
pintura no és altre que el d’ajudar aquesta a elaborar el seu propi model
abstracte; totes les arts estan immerses en un procés d’aprofundiment en si
mateixes, que les conduirà a marcar millor els seus límits envers les altres i a
definir les seves possibilitats. I aquest treball servirà, finalment, per tal
d’aconseguir que les arts es reuneixen en una nova forma superior: “Así se
descubre que cada arte posee sus fuerzas, que no pueden ser sustituidas por
las de otro arte. Y así se unen las fuerzas de las diversas artes. De esta unión
nacerá con el tiempo el arte que ya hoy se presiente: el verdadero arte
monumental.” [UG, 51].
A Contingut i forma, primer text on Kandinsky fa esment del concepte d’”art
monumental”, l’artista insisteix en la importància del concepte de necessitat
interior i sobre el fet que la bellesa de qualsevol obra artística depèn
exclusivament de la concordança, o harmonia, entre la seva forma externa i el
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A De l’espiritual en l’art Kandinsky acaba dient que en aquells moments concrets està treballant
bàsicament amb tres tipus d’obres: impressions, improvisacions i composicions [UG, 121]. En
conjunt, Kandinsky va pintar 10 composicions, 6 impressions i 35 improvisacions al llarg de la seva
trajectòria.

259

seu contingut intern. I insisteix també en la idea de que cada art és
completament diferent dels altres, i els seus productes són insubstituïbles:
“Every art disposes of a given form peculiar to itself which, infinitely variable,
gives birth to the individual forms of different works of art. Thus, each different art
will clothe even the selfsame spiritual emotion in the form that is peculiar to itself.
[...] For this reason, it is impossible to substitute the product of one art form for
another” [SF, 88]. Per tant, i vista aquesta impossibilitat de traslació entre les
formes artístiques, s’imposa la possibilitat i necessitat d’un art monumental
sintètic que les integri totes: “This monumental art is the combination of every art
in one single work, whereby (1) each art, while remaining exclusively within the
bounds of its given form, becomes a joint begetter of the work, and (2) within this
work, each art is brought to the fore or relegated to the background, according to
the principle of direct or inverted contrast.” [SF, 88].
Kandinsky recull així els arguments simbolistes en pro de l’especificitat de les
arts que ja hem vist, i que no es contradiuen, sinó que fonamenten la teoria de la
unitat de les arts, d’arrel també clarament simbolista182; és només a partir d’un
estudi analític que es pot avançar en la tasca d’integració: “Pour Kandinsky il ne
peut y avoir de synthèse sans analyse préalable. La richesse et la force
d’expression de l’oeuvre sont relatives à la differentiation autant qu’a la
multiplicité de ses composantes.” [CONIO, 1990, 107]. Integració artística no
voldrà dir en cap cas confusió ni pèrdua dels valors propis de cada forma
artística, al contrari; per Kandinsky no és possible repetir exactament la mateixa
cosa amb mitjans artístics diferents, sinó que cadascun d’ells aporta el seu propi
valor. I per tant la recerca de la puresa de l’art, a la que fèiem esment tant en el
capítol anterior com, de forma més extensa, en el meu treball de recerca
[FAXEDAS, 2000], forma part d’aquest projecte global d’unió artística i espiritual.
Així, encara en un altre text Kandinsky insisteix en la riquesa de mitjans artístics
de què disposa qualsevol que pretengui crear una obra autèntica, sense fer-ne a
priori cap distinció de valor: “[...] Cold calculation, patches leaping at random,
mathematichally exact construction (clearly apparent or concealed), silent,
screaming drawing, meticulous working out, fanfares of colors, their violin
pianissimo, great, calm, heavy, disintegrating surfaces. Is this not form? Is this
182

I avança també molts arguments que es farà seus Mondrian, tal i com veurem en el proper
capítol, que també es refereix en termes molt similars a la necessitat d’auto-exploració de cada
disciplina com a pas previ imprescindible per a la seva posterior integració en una obra superior.
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not the means? [...]” [KV II, 82]. Tots aquests són alguns dels mitjans de què
disposen aquells que volen donar una forma aparent a un contingut ocult o
espiritual.
Val a dir també que per Kandinsky, i recollint els elements teòrics que
fonamenten la seva pintura i que ja hem vist en el capítol anterior, l’abstracció (o
l’alliberament de la pintura respecte la representació de l’objecte) és un objectiu
fonamental en tant que es considera que l’art abstracte serà més apte per
transmetre el seu contingut espiritual; i al mateix temps, perquè les arts
alliberades de la representació, per tant lliures de l’element banal i contingent, i
reduïdes a la seva expressió essencial, són més fàcilment conjuminables en una
obra sintètica superior: “[...] We seek artistic forms that should express the
reciprocal permeation of all these experiences – forms that must be freed from
everything incidental, in order powerfully to pronounce only that which is
necessary – in short, artistic synthesis. This seems to us a solution that once
more today unites in spirit increasing numbers of artists...” [KV I, 53]
Com hem indicat també anteriorment, per Kandinsky, almenys en la fase en què
va redactar De l’espiritual en l’art, era molt important defensar les possibilitats
d’expressió espiritual de qualsevol forma o possibilitat artística, en la línia de la
seva defensa aferrissada de la llibertat individual de l’artista; ja hem vist com
l’argument de la gran riquesa de ressons espirituals que pot provocar l’objecte en
l’art li servia per justificar el fet que encara no hagués desaparegut totalment de
la seva pintura. Un argument semblant li servirà per fer evident un dels elements
més positius del nou art monumental del futur; i és que, si bé un determinat
element o so interior pot ser expressat per un color, per un so o per un
moviment, que el mateix element sigui expressat per diverses arts a l’uníson li
dóna molta més força: “En el arte monumental el mismo sonido interior puede
ser expresado por diferentes artes en el mismo instante; cada una, además del
sonido general, expresará el suyo propio y dará una fuerza y una riqueza al
sonido interior general que nunca se lograría con un solo arte.” [UG, 92]. És a
partir de la suma i la integració, doncs, que s’enriqueix l’aportació espiritual de
l’obra d’art del futur.
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Un altre argument que avala per Kandinsky la necessitat de la síntesi artística és
el fet que no totes les persones reaccionen igual, o es senten igualment
implicades, per les diverses formes artístiques; així, el poder de l’art monumental
no és només el d’unir diverses energies artístiques, sinó que el fet de repetir un
mateix missatge espiritual en mitjans diferents li permet arribar a més persones:
“Esta forma de repetición es aún más poderosa ya que las diversas naturalezas
humanas reaccionan de diferente manera a cada medio; sobre unas actúa la
forma musical (que en general y con muy pocas excepciones actúa sobre todas),
sobre otras la pictórica, y sobre las demás la literaria, etc.” [UG, 94]. Per tant,
qualsevol contingut espiritual es veu reforçat pel fet que la seva transmissió
s’efectuï a través de diverses formes artístiques; a partir del que cadascuna
aporta s’harmonitzen els diversos valors.
Aquesta obra d’art monumental del futur es concretarà clarament en la seva
primera fase, com hem anat anunciant, en la composició escènica. De la
importància d’aquesta integració de les arts en l’escenari Kandinsky ja en parla
al final de De l’espiritual en l’art, iniciant així una reflexió que culminarà finalment
amb el text més important sobre la qüestió, Über Bühnenkomposition [Sobre la
composició escènica], que publicarà poc temps després a l’almanac de Der
blaue Reiter. A De l’espiritual en l’art introdueix una idea sobre el moviment que
el condueix a interrogar-se sobre la dansa del futur183, la qual, “que situamos a la
altura de la música y la pintura contemporáneas, automáticamente será capaz
de realizar, como tercer elemento, la composición escénica, que será la primera
obra del arte monumental” [UG, 107]. La composició escènica constarà doncs
sobretot de tres elements, el moviment musical, el pictòric, i la dansa, que
col·laboraran formant una única manifestació artística de la mateixa manera que,
en la pintura per exemple, col·laboren l’aspecte del color i el de la forma. De nou
s’insisteix en què cada mitjà plàstic, cada art, és autònom i suficient (i per tant
apte per transmetre en la seva màxima puresa el contingut espiritual), però al
mateix temps es recorda que a partir d’aquesta autonomia poden aspirar a una
síntesi de superior valor espiritual.
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En el mateix període que estem treballant van sorgir també propostes vinculades amb noves
formes d’entendre la dansa, el moviment i el ritme corporal, que a nivell conceptual i a vegades a
nivells més concrets tenen molt a veure amb les propostes de Kandinsky i altres dels primers
abstractes. És el cas per exemple del músic i pedagog suís Émile Jaques-Dalcroze, inventor de la
rítmica que va treballar per trobar una forma més natural de relació entre el cos i la música [PIERRE,
2003]
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A banda però d’aquest treball per l’escena, al qual dedicarem tot seguit un
capítol, Kandinsky també va investigar en aquest període la qüestió de la relació
entre les arts des d’altres perspectives. La primera peça on sembla posar-se
clarament de manifest aquesta voluntat de treballar a partir de la idea de la unitat
de les arts podria ser la publicació a finals de 1903 a Moscou de l’àlbum Stiji bez
slavá [Versos sense paraules]. De fet no és pròpiament un llibre, sinó una
col·lecció de xilografies en blanc i negre que evoquen temes eslaus i escenes de
caire divuitesc, sense acompanyament de cap text (v. fig. 1); però és el seu títol
(que pren del recull poètic de Verlaine Romances sans paroles de 1874, i que
alhora també és el títol d’una sèrie de composicions musicals de Mendelssohn,
de 1842), i per tant el seu concepte, el que al·ludeix a la idea de la síntesi
artística, ja que les làmines es conceben com a autèntics poemes, o versos, per
als quals no calen paraules, sinó que les imatges evoquen tot el seu contingut.
Poc temps abans (entre 1901 i 1904) Kandinsky havia promogut també les
exposicions del grup Phalanx, en les quals, al costat d’obres d’art, es mostraven
elements de les arts decoratives o titelles, i ell mateix havia fet en aquest temps
alguns dissenys per a ceràmica i joieria; més endavant, en l’època en què va
tornar a viure a Moscou (1915-1921), Kandinsky treballaria, com molts altres
artistes, en dissenys per a objectes de fabricació industrial, com ara vaixelles o
jocs de cafè.
La publicació de l’àlbum o llibre de poemes Klänge [Sons] el 1912 es pot
considerar el primer gran intent de fer realitat aquest projecte sintètic184. Aquest
volum recull trenta-vuit poemes en prosa compostos entre 1909 i 1911,
acompanyats en l’edició original de dotze xilografies en color i quaranta-tres en
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La data exacta de publicació d’aquest àlbum és una incògnita, perquè si bé segons el calendari
previst hauria d’haver sortit la tardor de 1912, en un text escrit anys més tard Kandinsky afirma que
va sortir publicat el 1913. En aquest mateix text de 1938 (el pròleg per a una edició separada
d’algunes de les xilografies publicades originalment en l’àlbum) Kandinsky fa algunes reflexions
interessants sobre la visió que es tenia de la qüestió de l’especialització i la divisió analítica de les
activitats creatives quan va publicar el primer àlbum, d’indubtable caire autobiogràfic: “Those were
hard days, filled with strict “divisions” and rather simple in their logic. If the theorist thinks without
being able to paint, it is up to the painter to paint without being able to think. [...] This “analytical
world” in art, in science, etc., has since then been profoundly shaken; nowadays people have
almost rid themselves of those notions. It is unwise and unfortunate to close one’s eyes to some
few facts (one could say “events”) that surround us and push us toward the liberation of synthesis”
[GR, 817-818]. Kandinsky considera doncs que en el període transcorregut la visió sintètica o
interdisciplinària del fet artístic s’ha fet més corrent o més ben admesa, fet al qual sens dubte ell es
sent un important contribuïdor.
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blanc i negre que haurien estat realitzades entre 1907 i 1912 (v. figs. 2-4). El
conjunt és doncs una obra que combina literatura, imatge i, no tan sols en el títol,
ritme musical; de fet el propi Kandinsky va qualificar aquest treball com una
publicació “musical”, considerant que la juxtaposició dels gravats i dels textos
podria crear una mena d’unitat sintètica [LINDSAY-VERGO, 1994, 291]. D’entre els
diversos textos que componen el llibre, potser el més representatiu del tipus de
treball experimental que Kandinsky estava intentant portar a terme sigui Fagot,
un poema llarg que ha estat considerat “l’approfondimento da parte di Kandinsky
della teoria baudelairiana delle ‘corrispondenze’ ” [HAHL-KOCH, 1993, 141]: “[...]
Als sons d’un fagot, dilatats, allargassats, una mica inexpressius, indiferents,
enfonsant-se més i més en els greus, movent-se en el buit, tot es va anar tornant
verd. Primer, fosc i una mica brut. Després, cada vegada més clar, més fred,
més verinós, encara més clar, encara més fred, encara més verinós.”
[KANDINSKY, 1990, 27]. Sense entrar a valorar ara el nivell literari d’aquest treball,
sí que cal assenyalar que els textos mostren la fascinació de Kandinsky pels
sons i sobretot, per l’abisme que separa so i sentit; i com utilitza efectes com la
repetició, la tipografia, la puntuació, etc., per tal de fer més evident aquesta
distància entre forma i contingut185. I des d’un punt de vista del contingut, cal
tenir present que en la majoria de textos, com és el cas del que hem citat,
s’exploren i es descriuen experiències diverses de tipus sinestètic. Tant els
textos com els gravats exploren diversos temes que també estan presents en
l’obra pictòrica de Kandinsky d’aquell període: el cavaller, la muntanya, temes
populars russos,..., i s’alternen gravats de caire més figuratiu i d’altres més
experimentals, exactament tal i com feia en aquells moments en la seva pintura.
La relació entre textos i imatges no té absolutament res a veure amb el concepte
tradicional d’il·lustració, sinó que es tracta més aviat d’un intent de juxtaposar
diversos estímuls sensorials que en la ment del lector/espectador han de crear
les seves pròpies relacions; els colors tenen una gran importància en els textos,
ja que la immensa majoria d’elements que hi figuren són caracteritzats
precisament a través d’adjectius cromàtics. El component musical també hi és
ben present, tant de forma molt directa (alguns poemes porten títols com Oboè,
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La millor prova de que aquest treball literari va ser percebut com a innovador la dóna el fet que
alguns dels poemes en prosa van ser llegits i recitats, entre 1917 i 1919, en diverses vetllades del
Cabaret Voltaire dadaista, així com que un d’ells, Sehen [Veure], havia aparegut el 1916 en l’únic
número de la revista anomenada també Cabaret Voltaire. [KANDINSKY, 2002, 293]
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Fagot, Sons, Himne o Cançó, per exemple), com a través del propi ritme de la
composició literària.
La publicació de l’almanac Der blaue Reiter (1912), editat conjuntament amb
Franz Marc, es pot considerar l’altra gran experiència dins l’àmbit de la síntesi
entre les diverses formes artístiques. Com hem indicat abans, el propòsit darrer
d’aquesta publicació era el d’oferir una cura i una esperança espiritual als seus
lectors, en un món immers en el materialisme; i per això la tria d’autors i obres
representats es basava, més que en la seva qualitat artística, en l’existència d’un
cert corrent espiritual, transcendent, que en l’opinió dels editors recorria totes les
obres presentades, fos quin fos el seu origen o el material en què estiguessin
creades, i per tant permetia pensar en una unitat intrínseca de l’acte creatiu
veritable. Per això hi són presents, entre molts altres, imatges d’obres de caire
popular, primitiu, religiós o no occidental, junt amb reproduccions de Picasso,
Macke o Burliuk, o partitures de Webern o Scriabin; i en canvi hi ha poques
obres, per exemple, dels artistes de Die Brücke, que malgrat ser moderns i
coetanis, els editors consideraven que no compartien el seu mateix concepte
religiós. L’almanac també conté tres textos teòrics (del propi Kandinsky, de
Schönberg i del crític musical Leonid Sabaneev) que tenien a veure, des de
perspectives diferents, justament amb la renovació del concepte wagnerià de
Gesamtkunstwerk; el text de Kandinsky està dedicat al treball escènic, i servia de
pròleg per a la primera publicació d’una de les seves composicions escèniques,
Gelber Klang [So groc], que és precisament el text que clou, i culmina, l’almanac.
Aquesta doble aportació teòrica i pràctica reforça la idea de que el tema de l’obra
d’art total era el que en aquells moments més preocupava a Kandinsky, que de
fet havia concebut tot l’almanac com una Gesamtkustwerk; així ho va explicar ell
mateix any més tard en un text dedicat a la memòria del seu amic i company
Franz Marc:
“Marc and I were deeply immersed in painting; yet painting alone was not
sufficient for us. At the time I was contemplating a “synthetic” book, which
was to eradicate superstitions, “demolish the walls” that existed between
one art and another, between official and rejected art, and finally prove
that the question of arts is not that of form, but that of artistic content. The
separation of the arts, their isolated existence inside small “boxes” with
high, rigid and opaque walls, was to my mind one of the unfortunate and
dangerous consequences of the “analytic” method, which was
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suppressing the “synthetic” method in science, and was starting to do the
same in art.” [FM, 796]
Així doncs, Klänge i Der blaue Reiter es poden considerar els primers treballs
acabats en què Kandinsky investiga la qüestió de la síntesi artística, però des
d’aquest punt de vista estricte són clarament menys ambiciosos que els
projectes empresos a l’entorn de la qüestió de la composició escènica. En
aquest àmbit, el pintor coneixia, i ho cita a De l’espiritual en l’art, altres intents
coetanis de síntesi artística en l’escenari, com els d’Scriabin que ja hem citat o
els del mateix Schönberg, que en aquest període també estava intentant tirar
endavant una posta en escena complexa de la seva peça Die Glückliche Hand
[La mà feliç]186, i probablement això el va empènyer en les seves recerques.
Però com en moltes altres ocasions, Kandinsky va preferir mostrar-se prudent; i
així, tot i que com ja hem dit abans a De l’espiritual en l’art apunta la síntesi
escènica com a proposta d’art monumental del futur, en el mateix llibre ho
presenta com un objectiu a llarg termini, al qual encara no es veu capaç de
donar una concreció pràctica: “Imaginemos un nuevo mundo con los tres
poderosos elementos puestos al servicio de un objetivo artístico. Me veo
obligado a renunciar al desarrollo ulterior de este tema tan importante.” [UG,
108]. Val a dir que en el moment en què publica De l’espiritual en l’art ja havia
redactat les seves principals composicions, i per tant era perfectament conscient
del seu abast i de les dificultats que podia implicar portar-les a la pràctica;
l’ajornament que proposa sembla tenir com a objectiu simplement l’espera fins el
186
El contacte entre Schönberg i Kandinsky es remunta a 1911, quan el pintor va escriure una
carta entusiasta al músic després d’assistir a un concert de la seva música. En la seva
correspondència, que fonamentalment es concentra en els anys claus 1911-1914, trobem molts
comentaris sobre l’evolució de les respectives trajectòries artístiques, així com sobre les relacions
entre música i pintura. Entre els molts projectes que s’expliquen, cal destacar la idea de Schönberg
de fer una adaptació escènica, encara que no del tot teatral, de la Séraphita de Balzac, “tal vez lo
más hermoso que existe” segons les seves paraules [KANDINSKY-SCHÖNBERG, 1993, 56]. En la
mateixa carta, del 19 d’agost de 1912, Schönberg afirma que el que ell ambiciona fer amb La mà
feliç és el mateix que Kandinsky proposava amb la seva composició escènica So groc, publicada a
Der blaue Reiter, tot i que el músic admet que el pintor ha anat molt més lluny. Schönberg
pronunciaria a Breslau el 1928 una conferència en motiu d’una posta en escena d’aquesta obra
seva, en la que no tan sols explica com s’hauria de presentar l’obra, sinó que dóna algunes claus
sobre els perquès de la seva creació: “Pues bien, Die Glückliche Hand se creó antes de la guerra
[...]. Como siempre en tales períodos, también ahora se presentía que era imposible seguir
avanzando con los viejos medios: que los campos de expresión estaban secos y las posibilidades
de representación agotadas. Se anhelaban nuevas creaciones, nuevos contenidos. Hacía ya
tiempo que yo había imaginado una forma que me parecía ser la única por la que un músico podía
expresarse sobre un escenario. La llamé, hablando coloquialmente conmigo mismo: hacer música
con los recursos de la escena.” [KANDINSKY-SCHÖNBERG, 1993, 108]. En la representació de la
peça, gest, moviments i música hi tenien un paper tan important com el color i la llum. Per a l’estudi
de les relacions entre La mà feliç i So groc, veure LISTA (1998).
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moment en què la seva realització tal i com ell les imagina podia ser més
factible. En tot cas serà com sempre la necessitat interior la que haurà de guiar
l’artista en aquesta nova recerca creativa en què utilitzarà tots els mitjans
artístics a l’abast, una necessitat interior que és en realitat el principi intern que
guia i unifica totes les arts, i que serà la que, en el moment adequat, en farà
sorgir l’oportunitat.
Hem fet referència en el primer capítol d’aquesta tercera part del treball a la
tradició simbolista de Kandinsky, i com se’ns fa ara evident, aquest interès per la
síntesi de les arts en bona part neix en ell a partir precisament de les
experiències i contactes simbolistes als que hem fet al·lusió: l’audició del
Lohengrin de Wagner, el teatre simbolista, els ambients artístics i culturals en
què es va formar,... Tal i com diu Plassard molt específicament,
“tandis que la théosophie ne prête à la synthèse des arts qu’un cadre des
plus vagues, enfermant plus de truismes et de contradictions que de
propositions réellement fécondes, l’environment culturel immédiat de
Kandinsky, les créateurs qu’il rencontre, les groupes auxquels il s’associe
ou dont il suit de près les activités, lui apportent au contraire un grand
nombre d’éléments de réflexion pour la mise en relation de plusieurs
moyens d’expression. Tout le mouvement artistique des premières
années du siècle tend, parfois confusément, parfois avec rigueur, vers
l’union des arts.” [PLASSARD, 1995, 111]
A banda d’aquest entorn simbolista, del que ja n’hem vist els topants
fonamentals i del que haurem de tornar a parlar, hi va haver però altres
experiències en la vida de Kandinsky que sens dubte van contribuir a aguditzar
la seva sensibilitat i el seu interès per aquesta visió global del fet artístic i per
determinar la importància del concepte d’obra d’art total en la seva obra. En
aquest sentit, una de les vivències més importants fou sens dubte el viatge a la
zona del Vólogda que va emprendre el febrer de 1889, amb un objectiu
eminentment etnogràfic187. Va ser en algunes cases pageses on va entrar al llarg
d’aquest viatge que va viure en primera persona i per primera vegada una
187

La importància d’aquest viatge com a experiència formativa essencial de Kandinsky ha estat
molt àmplia i exhaustivament estudiada per Peg Weiss, que ha aconseguit demostrar sense cap
mena de dubte la transcendència del que Kandinsky va sentir, veure i aprendre en aquesta ocasió
en el seu treball posterior [WEISS, 1995]. Laude, que també considera que aquesta vivència del
Vólogda ocupa un paper fonamental en la gènesi de l’obra de Kandinsky, compara algunes
pintures de Kandinsky de 1914 amb aquesta narració, ja que aquest any va ser precisament quan
va redactar Mirades retrospectives i en va recuperar el record. [LAUDE, 1985, 19]
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sensació d’immersió artística que hauria de ser fonamental per al seu posterior
treball, i sobretot pel que fa a les composicions escèniques188:
“Nunca olvidaré las grandes casas de madera adornadas con esculturas.
En esas casas mágicas experimenté algo que no volvió a repetirse
después. Esas casas me enseñaron a moverme en el seno mismo del
cuadro, a vivir dentro del cuadro. Aún recuerdo que al entrar por primera
vez en la habitación me quedé petrificado ante un cuadro tan inesperado.
Las mesas, las banquetas, la gran estufa que ocupa un lugar importante
en la casa del campesino ruso, los armarios, cada objeto, estaban
adornados y pintados con abigarrados colores. [...]. Cuando por fin entré
en el cuarto me sentí rodeado por todas partes de la pintura en la cual
había, pues, penetrado. El mismo sentimiento dormitaba en mí, pero
hasta entonces de manera totalmente inconsciente, cuando me hallaba
en las iglesias de Moscú y especialmente en la catedral del Kremlin.” [RU,
109]
De la narració d’aquest record de Kandinsky és important conservar la noció que
la visita a la casa el va impactar ja en el mateix moment, tot i que no va ser fins
més tard que es va adonar realment de la importància del fet de sentir que havia
penetrat en l’obra d’art, i de com aquest efecte seria després un dels que sempre
cercaria en la seva pintura. En efecte, la noció de l’obra d’art total o sintètica,
igual que la mateixa noció d’abstracció, no entren i s’instal·len en l’obra de
Kandinsky si no és lentament, per sedimentació, en podríem dir, al llarg de tot el
seu període de reflexió teòrica. Val a dir també que el recurs de Kandinsky de
situar l’origen del seu interès per la síntesi artística tal i com l’explica en aquest
episodi o als que veurem tot seguit referits a l’experiència de Moscou, és una
forma d’apropiació subjectiva de tots aquests temes apuntats anteriorment per
molts altres autors, però que Kandinsky es farà seus tot incorporant-los de forma
inextricable a la seva pròpia trajectòria i a les seves vivències més íntimes.
A banda d’això, voldria recordar breument que la recuperació de les arts
populars, de l’artesania i del folklore van constituir un dels impulsos estètics més
importants per les avantguardes en general i per al desenvolupament de
l’abstracció en particular. L’impacte de l’artesania popular fou especialment
significatiu en els artistes de l’avantguarda russa, que en alguns casos van
188
“L’idée de la synthèse des arts qui se trouve à la base de ces compositions scéniques est née
de deux expériences décisives que l’artiste a mentionnées dans ses écrits autobiographiques: celle
de la perception synesthésique mêlant sensations visuelles et acoustiques, et celle d’une
immersion complète dans un intérieur paysan multicolore de la région de Vólogda.” [BOISSEL, 1998,
53]
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aprofitar aquestes formes populars, com per exemple els lubkí, com a punt de
partença del seu distanciament respecte a la tradició acadèmica i realista (és el
cas de Lariónov, Gontxarova, Malèvitx i la seva etapa primitivista). En el cas de
Kandinsky, moltes pintures de la seva primera època remeten a motius de
l’imaginari popular i religiós rus, i a l’almanac de Der blaue Reiter veiem com hi
va introduir també moltes imatges populars russes i bavareses. En el mateix
període (1909-10), Kandinsky i Gabriele Münter també van decorar tota una
sèrie de mobles i elements domèstics per a la casa de Murnau que compartien (i
que era coneguda precisament com a Russenhaus, la Casa dels russos), en els
quals hi va incorporar aquests motius populars pintats en colors molt brillants (v.
figs. 5 i 6), amb els que sembla voler reviure l’experiència total de les cases dels
pagesos russos que va conèixer en el seu viatge. De fet, els vincles amb
aquesta realitat cultural i estètica es poden rastrejar en molts aspectes diversos
de tota la seva obra.
Més enllà però de tots aquests elements teòrics que ens fan veure com
Kandinsky es planteja d’una forma absolutament racional i analítica la necessitat
que l’art del futur sigui un art monumental i sintètic, la seva passió pels efectes
sinestètics i per les correspondències entre les arts és un element que permea
absolutament tota la seva obra escrita. No només la comparació entre pintura i
música, tal i com hem vist, és un leitmotiv que apareix una i altra vegada en
quasi tots els seus textos teòrics (convertint-se, aquest si, en un autèntic baix
continu), sino que la seva prosa s’enriqueix contínuament amb nombrosos
comentaris i descripcions en què la seva visió absolutament sinestètica del món
apareix contínuament. Ja a De l’espiritual en l’art trobem exemples cabdals de la
importància que els efectes sinestètics tenen per Kandinsky; en el capítol “Los
efectos del color” [UG, 55-59], per exemple, cita experiències i casos que per ell
demostren la importància del fenomen: el d’una persona que relaciona el gust
d’una determinada salsa amb el color blau, per exemple, el que evidencia,
segons ell, la relació entre tots els sentits:
“Algunos colores parecen ásperos, erizados, otros tienen algo pulido,
aterciopelado, que invita a la caricia (azul ultramarino oscuro, verde óxido
de cromo, barniz de granza). Hay colores que parecen blandos (barniz de
granza) y otros que parecen tan duros (verde cobalto, óxido verde-azul)
que el color recién salido del tubo parece seco.
La expresión “colores fragantes” es corriente.
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Finalmente, la calidad acústica de los colores es tan concreta, que a
nadie se le ocurriría reproducir la impresión que produce el amarillo claro
sobre las teclas bajas del piano, o describir el barniz de granza oscuro
como una voz de soprano.” [UG, 58]
No cal dir que aquestes consideracions de Kandinsky són absolutament
subjectives, tal i com hem vist anteriorment que s’esdevé sovint en relació als
fenomens sinestètics, però tot i això ell cita vàries fonts que recolzen la seva
postura189, i intenta donar a les seves apreciacions un valor universal; també
parla de la cromoteràpia com un mètode curatiu que demostra la força del color
sobre la psique i també el cos humà. Les comparacions entre so musical i color
també li serviran en altres ocasions per explicar i exemplificar alguns aspectes
complicats de la seva teoria, com per exemple quan compara el color amb la
tecla o l’ànima amb el piano190 per tal de fer entendre com les vibracions
espirituals poden passar de l’obra d’art a l’ànima de l’espectador; per explicar
això utilitza també una altra metàfora musical d’arrel, per cert, plotiniana191:
“Sería una especie de eco o resonancia como se da en los instrumentos de
música cuando, sin ser tocados, vibran al unísono con otro instrumento tocado
directamente.” [UG, 57-58].
També serà a través de comparacions i metàfores musicals que Kandinsky
descriurà els colors: el groc, per exemple, “suena como una trompeta tocada con
toda la fuerza o un tono de clarín” [UG, 81]; pel que fa al blau en els seus
diversos matisos, es podria dir que “el azul claro correspondería a una flauta, el
oscuro a un violoncelo y el más oscuro a los maravillosos tonos del contrabajo;
el sonido del azul en una forma profunda y solemne se puede comparar al del
189

El doctor de Dresde Freudenberg i els russos L. Sabajeneff, i la Dra. Sacharjin-Unkowsky, tots
els quals haurien treballat d’alguna manera aquest tema de la relació entre els sentits. També cita
en aquest punt a Scriabin, que hauria utilitzat el mètode de la Dra. Unkowsky al Prometeu. [UG,
57-58]
190

Recordem una cita a la que ja hem fet referència anteriorment: “El color es la tecla. El ojo es el
macillo. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, por esta o aquella
tecla, hace vibrar adequadamente el alma humana.” [UG, 59]
191

“La prière produit ses effets, parce qu’une partie de l’univers est en sympathie avec une autre
partie, comme dans la corde tendue [d’une lyre], où la vibration venue du bas se propage jusqu’en
haut; souvent aussi, quand l’une des cordes vibre, l’autre ressent en quelque sorte cette vibration,
quand elles sont consonantes et accordées. [...] Dans l’univers aussi, il y a une harmonie unique,
même si elle est faite de contraires; mais elle est faite aussi de parties semblables et congenères,
aussi bien que de parties contraires”. [Ennèada IV, 4, 41, 1-9]. Val a dir que aquesta comparació
amb Plotí reforça la idea de l’harmonia i unitat de l’univers, així com la dimensió espiritual
d’aquesta qüestió.
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órgano” [UG, 83]192; el verd es descriuria musicalment “por medio de los tonos
tranquilos, alargados y semi-profundos del violín”; el vermell fort “suena como
una tuba y puede compararse con el redoble del tambor”, mentre que el vermell
clar “puede expresarse musicalmente con los tonos altos, claros y vibrantes del
violín” [UG, 89]; el so del taronja és com “el de una campana de iglesia llamando
al Angelus, o como un barítono potente, o una viola, interpretando un largo” [UG,
90]; el violeta s’assembla “al sonido del corno inglés, de la gaita, y cuando es
profundo a los tonos bajos de los instrumentos de madera (por ejemplo, al
fagot)” [UG, 90]; el blanc, finalment, s’equipara a un “no-sonido”, mentre que el
negre és musicalment “una pausa completa y definitiva detrás de la que
comienza otro mundo” [UG, 86]. Aquestes comparacions ofereixen, com veurem,
un element interpretatiu molt interessant a l’hora d’aproximar-se a les
composiciones escèniques de Kandinsky en què les indicacions musicals són
sovint poc desenvolupades [SHEPPARD, 1975].
Ara bé, on la fascinació que les sinestèsies exercien sobre Kandinsky esclata en
tota la seva potència és sobretot en els fragments més poètics de Mirades
retrospectives, text en el que al fer un repàs de la seva biografia, no pot evitar fer
esment d’algunes de les experiències sensorials personals que més l’havien
impactat; d’entre tots els fragments, sobresurt especialment la seva rememoració
d’un capvespre a Moscou, ciutat natal però al mateix temps ciutat ideal, que
recupera evocant una riquesa extraordinària de mitjans artístics:
“El sol hace que toda Moscú se funda en una mancha que, como una
tuba enloquecida, hace entrar en vibración todo el ser interior, el alma
entera. ¡No, no es la hora del rojo uniforme la más bella de todas! Ella no
es más que el acorde final de la sinfonía que lleva cada color al
paroxismo de la vida y triunfa sobre toda Moscú haciéndola resonar como
192

El blau era el color preferit de Kandinsky, el que associava més directament amb l’espiritual, tal i
com es veu en les seves sovintejades mencions a aquest color; no en va el seu almanac es va dir
Der blaue Reiter, en què s’unia la temàtica del cavall i el cavaller amb el color blau que tant ell com
Marc estimaven. El blau és també un color molt important en el Simbolisme, transmutat en l’atzur,
color i paraula clau en l’univers simbolista en el que esdevé tota una convenció literària per referirse justament a l’immaterial i l’ideal. Mallarmé fou probablement el poeta que més va treballar el
símbol de l’atzur; en el seu famós poema L’Azur, precisament, aquest color representa el cel,
llunyà, absolut i triomfant, en conflicte amb el poeta impotent, com diu en la darrera estrofa: “En
vain! l’Azur triomphe, et je l’entends qui chante / Dans les cloches. Mon âme, il se fait voix pour
plus / Nous faire peur avec sa victoire méchante, / Et du métal vivant sort en bleus angélus! // Il
roule par la brume, ancien et traverse / Ta native agonie ainsi qu’un glaive sûr; / Où fuir dans la
révolte inutile et perverse? / Je suis hanté. L’Azur! l’Azur! l’Azur! l’Azur!” [MALLARMÉ, 1998, 15].
L’analogia entre Kandinsky i Mallarmé en aquest punt fou assenyalada ja pel seu primer
historiador, Will Grohman [GROHMAN, 1953]
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el fortissimo final de una orquesta gigante. El rosa, el lila, el amarillo, el
blanco, el azul, el verde pistacho, el rojo flamígero de las casas, de las
iglesias -cada una con su melodía propia-, el césped de un verde
demente, los árboles de grave zumbido, o la nieve de mil voces
cantarinas, o también el allegretto de las peladas ramas, el anillo rojo,
rígido y silencioso de las paredes del Kremlin y, por encima, dominándolo
todo como un grito de triunfo, como un aleluya olvidado de sí mismo, el
largo trazo blanco, graciosamente severo, del campanario de Iván
Veliky.” [RU, 97-98]
En aquesta narració Kandinsky ens revela potser, d’alguna manera, que el que
tota la seva vida va buscar en pintura va ser precisament la possibilitat de reviure
per mitjans plàstics la vivència del capvespre de Moscou, un impacte potentíssim
que retrobarem sovint en els seus textos, i també en les seves pintures,
figuratives o no [WERENSKIOLD, 1989]. Aquesta visió plàstica grandiosa del
Kremlin de Moscou, en què el lèxic pictòric i el musical es barregen i confonen
en absoluta sintonia, ens condueix directament a la qüestió essencial que rau
darrera l’interès de Kandinsky per l’art monumental i sintètic. I és que, igual que
quan parlàvem del Simbolisme ja indicàvem que la recerca de la unitat de les
arts reflexa plàsticament l’anhel per la unitat del món, també en el cas de
Kandinsky veurem acomplir-se aquesta equació. També en la seva obra la unitat
del món, o la nostàlgia d’aquesta unitat a la que s’espera retornar en un futur
utòpic (ucrònic) però possible, esdevé de forma claríssima un dels motors
principals de la creació artística. Com veurem en els darrers apartats d’aquest
mateix capítol, Kandinsky considerava que igual que la pintura ha evolucionat
cap a la completa harmonia entre forma exterior i contingut espiritual de l’art,
també l’home i el conjunt de la societat han d’evolucionar cap a una completa
harmonia respecte el món que els envolta. Per Kandinsky és evident que el nou
art monumental es desenvoluparà precisament en relació a la nova època
espiritual que està sorgint en aquests moments: “The great epoch of the Spiritual
which is already beginning, or, in embryonic form, began already yesterday
amidst the apparent victory of materialism, provides and will provide the soil in
which this kind of monumental work of art must come to fruition. In every realm of
the spirit, values are reviewed as if in preparation for one of the greatest battles
against materialism.” [SF, 88]. S’anuncia ja, doncs, la important missió espiritual
d’aquesta nova forma artística.
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Com hem avançat anteriorment, en la cosmogonia de Kandinsky la unitat
intrínseca del món s’expressa a través de la idea de la ressonància i, molt
especialment, de la vibració, conceptes que segons alguns autors de la tradició
estudiada servirien precisament per expressar la unitat de l’univers. En un dels
seus articles teòrics més importants, Sobre la qüestió de la forma (publicat a Der
blaue Reiter), ho expressarà amb contundència: “El mundo está lleno de
resonancias. Constituye un cosmos de seres que ejercen una acción espiritual.
La materia muerta es espíritu vivo.” [UF, 28]. A Mirades retrospectives s’estén
una mica més sobre aquesta qüestió:
“El haber descubierto tal cosa me liberó y me abrió nuevos mundos. Toda
cosa “muerta” palpitaba. No solamente las estrellas, la luna, los bosques,
las flores, de que hablan los poetas, sino también una colilla en un
cenicero, un botón de pantalón blanco, paciente, que nos echa una
mirada desde el charco de agua de la calle, una pequeña brizna de
hierba dócil que una hormiga aprieta entre sus mandíbulas y arrastra a
través del césped alto hacia destinos inciertos e importantes, una hoja de
calendario hacia la cual uno tiende la mano consciente, que la arranca
por la fuerza de la pálida comunidad de las otras hojas que permanecen
en el bloque..., todo eso me mostraba su rostro, su ser interior, el alma
secreta que con más frecuencia calla que habla.” [RU, 99]
En aquesta aproximació gairebé panteista al món Kandinsky admet no només la
riquesa d’aquest, sinó també la possibilitat de que tots els elements del món
material, fins i tot els més humils, tinguin una “ànima secreta”, per tant un
contingut espiritual, i siguin d’alguna manera capaços de dir coses a aquell que
està atent per escoltar-les. Mirades retrospectives està ple d’experiències
sinestètiques en què les dues visions, la plàstica i la còsmica, es complementen;
per una banda s’intueix clarament aquesta visió unitària i complexa del món com
una sola entitat de què ens parla sempre Kandinsky, i de l’altra, el plaer que
troba en les relacions entre les diverses arts i les seves impressions i sentiments.
La que podríem anomenar “teoria de les vibracions”, doncs, és possiblement la
que millor ens permet donar nom a la visió de Kandinsky sobre la unitat del
cosmos, que s’explicaria a partir de la unitat essencial entre les vibracions que
donen origen comú al so i al color, i d’alguna manera a tota la creació. Aquesta
mena de teoria, que Kandinsky coneixia a partir de fonts com Henri Rovel, la
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teosofia de Besant i Leadbeater, o l’obra de Scriabin193, s’emmarcaria en la més
general “teoria de les correspondències” a la que ens hem anat referint, i de fet
intenta ser d’alguna manera una explicació més científica a aquesta, justificant la
unitat de l’univers a partir de la seva natura vibratòria comú [ROQUE, 2003]. El
tema de l’art abstracte com el més autèntic i pur transmissor de vibracions
apareix una i altra vegada en els escrits de Kandinsky, com hem vist, i de fet
aquest és l’objectiu que justifica tota l’evolució de l’artista de la figuració vers
l’abstracció. Les vibracions són el que fonamenta les analogies entre música i
color i la recerca de punts comuns entre aquests (i també amb les altres
disciplines artístiques, quan calgui), i aquesta recerca és un dels temes més
reiteratius en els seus textos, com hem vist. Quan resumíem la seva teoria
plàstica hem vist com aquesta qüestió de les correspondències so-color li serveix
repetidament d’exemple, així com la qüestió de la ressonància de l’obra d’art és
un element capital de la seva construcció teòrica. En un text ja citat que més
endavant analitzarem amb més detall, Sobre la composició escènica (1912),
Kandinsky es refereix també a la importància de les vibracions:
“Que résonne un seul son, n’importe lequel. Aussitôt lui répondra une
certaine vibration intérieure. Que l’oeil aperçoive une tache blanche ou
colorée et le résultat sera à nouveau une vibration intérieure. C’est le
même résultat que provoque également tout mouvement (passif ou actif).
Ces vibrations sont indéterminées. Si nous voyons une grande tache
rouge, nous pouvons sentir différentes vibrations qu’il est très difficile de
définir ne serait-ce que parce que’elles dépendent du psychisme aussi
bien du moment que de la diversité qui est dans les personnes isolées.”
[UB, 144-146]
Les ressonàncies o vibracions constitueixen doncs aquell element que connecta
tot l’univers, i és precisament aquesta connexió el que es converteix en autèntic
contingut de l’obra d’art. Ara estem en condicions de recuperar un breu fragment
que ja citàvem anteriorment, i que ens permet de relligar la teoria plàstica del
pintor amb aquesta visió de la seva cosmogonia que estem ara analitzant: “La
resonancia es pues el alma de la forma, que sólo puede cobrar vida a través de
193

Scriabin també parlarà de les vibracions, amb un llenguatge obscur, com a concepte que
permet entendre la continuïtat entre els diversos estats de consciència, i entre aquests i el món:
“Chaque état de conscience et relation avec les autres états de conscience. [...] Les objets se
différencient par le niveau d’activité, pour ainsi dire par la quantité de vibrations dans une unité de
temps. [...] Chacun des états de conscience est un point-limite dans le mouvement vibratoire. La
vibration est la relation des états de conscience, et est le matériau unique. Leur apparente
oscillation nous donne le schème des oppositions et leur identité dans la vibration.” [SKRIABIN, 1979,
67-68]
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ella, y actúa desde el interior hacia el exterior” [UF, 15]. La ressonància, la
vibració, en resum, la consciència espiritual de la unitat de l’univers constitueixen
l’autèntic contingut i sentit de l’obra d’art, allò que l’obra fa sensible i permet de
comunicar; és doncs aquesta energia universal (o arrel universal única, tal i com
hem citat anteriorment) la que no només es transmet entre les diverses
manifestacions artístiques, sinó també entre aquestes i les ànimes dels seus
espectadors i creadors.
Per Kandinsky, doncs, hi ha una mena de força única que és comú per a tota
forma de creació, sigui l’origen del cosmos, sigui l’obra d’art; i aquesta
assimilació es fonamenta bàsicament en un rebuig a la visió positivista i
materialista del món, predominant al s. XIX194, i una substitució per una visió
unitària molt més propera a la Naturphilosophie romàntica recuperada pels
simbolistes. El pensament de Kandinsky es pot qualificar doncs de monista:
esperit i matèria només tenen valor en tant que diversos nivells del mateix ésser.
Aquesta visió unitària del món i de la creació sorgeix una i altra vegada en els
seus textos; per exemple, en aquesta carta a Schönberg, Kandinsky compara la
teoria musical del compositor vienès (que acabava de publicar Harmonielehre
[Tractat d’harmonia]) amb la seva visió d’una única llei que regeix el
funcionament de l’univers, que tot i que ara se’ns apareix de forma fragmentada,
en un futur retrobarà la seva forma unitària:
“Dicho brevemente: existe una ley que está a millones de kilómetros de
nosotros y a la que llevamos milenios queriendo llegar, que presentimos,
adivinamos, aparentemente vemos con claridad y a la que por eso damos
diversas formas. Este es el desarrollo de “Dios”, de la religión, de la
ciencia, del arte. Y todas estas formas son “correctas”, puesto que todas
han sido percibidas. Sólo están equivocadas en que son unilaterales. Y el
desarrollo es simplemente el hacer que todo aparezca multilateral,
complicado. Y cada vez más y más.” [KANDINSKY-SCHÖNBERG, 1993, 60]
Ja des dels seus primers textos es fa present aquesta similitud entre el procés
de creació artística i el procés de creació del món; el 1911 havia escrit “Man, like

194
Són freqüents les crítiques de Kandinsky cap al que ell veu com a positivisme exacervat i
excessiu afany fragmentador i analític del segle XIX: “La “precisión”, el espíritu de análisis, las
definiciones tajantes y rigurosas, las leyes rígidas, lo que ha vivido durante siglos para
“desarrollarse” en el siglo XIX hasta dominarlo todo, se ha convertido de súbito, para nuestro gran
horror de hombres del siglo XX, en algo tan extraño, tan caduco y, a los ojos de muchos, tan inútil,
que hay que esforzarse para pensar que “era todavía ayer” y que “en mí subsisten aún muchas
huellas de esa época”.” [UK, 37]
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the world, like the cosmos, consists of two elements: the internal, and the
external” [KK, 106]. L’interior, és a dir el contingut, el “què”, i l’exterior, o sigui el
“com” o la forma; aquests són també els dos elements que, com hem vist a De
l’espiritual en l’art [UG, 32], articulen l’obra d’art; en el mateix text Kandinsky
escriu:
“The greatest internal, spiritual force is art.
Thus art also has two elements: the internal and the external.
[...] The complete harmony of the work of art is therefore the ultimate
balance between the internal and the external, i.e. between content and
form.
[...] The now-dawning twentieth century is the century of the “internal”, in
contrast to the nineteenth, which was that of the “external”.
The once “lost” and now “found” inner life confers again upon “modern”
art, which exists already today, the lost balance of the two elements: the
internal and the external. There will arise a “new” harmony or beauty,
which, as always, will at first be called disharmony or ugliness.
This harmony will consist of the perfect conformity or, subsequently,
subjection of the external element (that of form) to the internal (that of
content), without regard for any other considerations, including those of
“the natural”.” [KK, 107]
Aquesta relació interior/exterior que determina l’obra d’art és doncs també el
model de tota forma de creació: “For the artist, the external is not merely
determined, but indeed created by the internal, as is the case in every form of
creation, including the cosmic.” [AS, 223]. I encara en d’altres textos insisteix en
aquest paral·lelisme entre la gènesi de l’obra i la gènesi del cosmos:
“La génesis de una obra es de carácter cósmico. El creador de la obra es
pues el espíritu. La obra existe de forma abstracta antes de su
materialización, a través de la cual se hace accesible a los sentidos
humanos [...]. Se trata de lo trágico cósmico, en el seno del cual lo
humano no es más que una resonancia, una sola voz que habla al
unísono de las demás, y donde el centro es desplazado en una esfera
que se acerca a lo divino.” [KE, 52-56]
Tot en aquest fragment ens remet a la tradició filosòfica que com hem vist
fonamenta aquesta visió de la unitat del món: la pre-existència de l’obra d’art en
estat mental, com a idea, abans del seu estat físic, per exemple, que ja afirmaren
Miquel Àngel i abans Plotí [PANOFSKY, 1989]. O la unitat dels processos de
creació, que en tots els casos es generen per una única força espiritual; com
totes les altres coses de l’univers l’home no és altra cosa que una ressonància
més, que vibra (o es correspon) amb les altres ressonàncies o energies
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espirituals, en una mena d’eco que s’apropa al diví. El concepte d’unitat i
integritat hi és doncs evocat, tot i que de forma indirecta, a través d’un model que
ens remet al concepte de la música de les esferes que vèiem en començar
aquest treball; dins d’aquesta simfonia celest contínua, l’home és una nota a la
recerca de la seva harmonia amb la resta del conjunt.
Però serà de nou a Mirades retrospectives que aquesta visió unitària del món
que l’assimila amb la creació artística s’expressa de la forma més clara i
contundent:
“La pintura es el choque rugiente de mundos diferentes destinados a
crear en su combate y por su combate el mundo nuevo que llamamos la
obra.* Desde el punto de vista técnico, cada obra nace exactamente
como nació el cosmos..., por obra de catástrofes que, partiendo de los
caóticos ruidos de los instrumentos, terminan por crear una sinfonía que
es lo que se llama la música de las esferas. La creación de una obra es
la creación del mundo.” [RU, 115; les negretes són meves]195
La darrera frase és probablement la que millor ens serveix per resumir tot el
pensament de l’artista sobre aquesta qüestió: la creació de cada obra artística
equival a la creació d’un món, en tant que sempre el resultat del procés creatiu
ho és de la confrontació entre energies de signe divers, quan no oposat, que
finalment aconsegueixen trobar-se en una harmonia única. Aquest és un procés
pel qual ell veu un model musical, com sempre, que és el pas del caos a la
música de les esferes; un model que evidentment ens connecta amb tota la
tradició de les correspondències i la unitat a la que hem fet esment. L’obra d’art
és doncs el microcosmos que es correspon amb un macrocosmos superior, com
a formes creatives vives; i com a tal, totes les forces i elements que intervenen
en el procés de la seva creació equivalen (corresponen) a les forces que juguen
en la creació de l’univers, un procés mai acabat. Com ja havien dits els
romàntics, comprendre els mecanismes de la creació artística és comprendre els
195

El text citat és la traducció de la versió alemanya de Mirades retrospectives. En la versió russa
Kandinsky hi va afegir un asterisc i el següent comentari: “Frente a las modestas palabras
alemana, francesa e inglesa, esta larga palabra rusa lleva de alguna manera en sí misma toda la
historia de la obra, historia larga, compleja, misteriosa, con sonoridades de predestinación “divina””
[KANDINSKY, 2002, 243]. Aquesta traducció la va publicar el Narkompros (Comissariat de l’educació
del poble) a Moscou el 1918. M’agradaria també destacar la relació entre aquesta idea tal i com en
parla Kandinsky i unes paraules del seu admirat Alfred Kubin incloses a la seva novel·la Die
Andere Seite [L’altre costat]: “Pero la Nada era rígida y no quería ceder; entonces, la fuerza
imaginativa empezaba a zumbar y a vibrar intensamente, a todos los niveles iban surgiendo
formas, sonidos, olores y colores: ¡y ya estaba ahí el mundo!” [KUBIN, 2003, 147].
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mecanismes de la creació de l’univers, i crear una obra d’art harmònica des de
tots els punts de vista que com hem vist interessaven i afectaven a Kandinsky,
és crear també un model d’harmonia per al tant necessari (com veurem al final)
desenvolupament espiritual de l’univers196.
La idea d’expressar des d’un punt de vista artístic aquesta visió còsmica de les
correspondències universals no va ser exclusiva de Kandinsky, al contrari; de
Kupka a Lariónov o els futuristes italians, són molts els artistes que al llarg de les
primeres dècades del segle XX van treballar d’una o altra manera aquesta
qüestió. Dos compositors molt propers a Kandinsky també van reflexionar sobre
aquest mateix concepte; Arnold Schönberg ho expressa així en la seva
Conferència de Breslau de 1928, en la que es refereix al procés de composició
de La mà feliç:
“En realidad los sonidos no son otra cosa – mirándolos clara y fríamente
– que una forma especial de vibraciones del aire y como tales hacen
efecto sobre el órgano del sentido correspondiente, sobre el oído. Por
una manera especial de combinarlos provocan ciertas impresiones
artísticas y, si se me permite decir, espirituales. Pero como esta
capacidad no es inherente a cada sonido por sí mismo, tendría que ser
posible provocar tales efectos con algunos otros materiales y bajo ciertas
condiciones; tratándose como los sonidos; sabiendo unirlos en formas y
figuras, sin negar con ello su sentido material, pero independientemente
de este sentido después de haberlos medido, de modo parecido a los
sonidos, en el tiempo, la altura, la anchura, la fuerza y muchas otras
dimensiones; si se supieran relacionar entre sí, correspondiendo a leyes
más profundas, de lo que son las leyes del material. Según las leyes de
un mundo construido por su Creador según el tamaño y el número197.”
[KANDINSKY-SCHÖNBERG, 1993, 108]

196

El 1922, any en què va començar a treballar a la Bauhaus després d’haver viscut un temps de
nou a Moscou, Kandinsky va fer una carpeta de dotze gravats (quatre litografies, quatre xilografies
i quatre aiguaforts) que va titular Kleine Welten [Petits móns]; en aquestes imatges senzilles, el títol
de les quals també podríem traduïr com a “microcosmos”, sembla que Kandinsky hagi aconseguit
donar forma visual a la seva idea de l’equiparació entre la creació del món i la creació artística.
197
En aquesta referència al nombre, Schönberg identifica clarament el que per a ell, com a
compositor, era l’element unificador de l’univers, com ja ho havia estat pels pitagòrics i per a tants
altres pensadors en la tradició occidental. El nombre i les lleis matemàtiques no eren tan
importants per a Kandinsky, que com hem vist veia com a principi unificador de l’univers la idea de
la vibració, una energia còsmica que es manifesta en l’artista a través de la necessitat interior,
concepte molt més subjectiu i intuïtiu que la racionalitat matemàtica. Malgrat això, en un dels seus
textos trobem també una referència clara i específica a aquesta importància secular del nombre
com a base de la creació: “As people have been repeating since the time of King Solomon,
numbers lie at the basis of all things. Perhaps astronomy will prove to be more useful to painting
than chemistry. Perhaps botany, which has already taught architecture something, will contribute
still more important material toward constructing of the future art of movement, which at the
moment we call the dance. Scarcely any positive natural science might be found, of which one
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Aquest fragment precedent correspon a l’explicació de perquè Schönberg estava
el 1912 interessat en fer música amb els recursos del teatre i fins i tot de les arts
visuals: per tal de poder treballar, no només amb els materials (vibracions)
sonors, sinó també amb totes les altres possibilitats de materials artístics als seu
abast. Veiem com en aquest punt el seu pensament coincideix exactament amb
el de Kandinsky, que també suggeria aprofitar totes les possibilitats expressives
a l’abast. Però el més interessant és la idea de cercar les lleis profundes de la
relació entre els diversos materials, unes lleis creatives que corresponen a un
nou món ordenat pel seu artista-creador. L’altre compositor al que voldria citar de
nou és el rus Aleksandr Scriabin, al que ja hem fet referència anteriorment, per
veure com també en les seves reflexions la tasca de l’artista s’aproxima a la
tasca del creador del món:
“O vie, o élan créateur. Vouloir qui crées tout. [...] Je veux le nouveau,
l’inexploré. Je veux créer librement. Je veux créer conscientment. Je veu
être au sommet. Je veux charmer par ma création, par ma merveilleuse
beauté. Je veux être la lumière la plus éclatante, le plus grand (unique)
soleil, je veux éclairer (l’univers) de ma lumière, je veux tout absorber
(tout) inclure dans mon individualité. [...] Vous n’êtes pas, seule existe le
jeu de ma fantaisie, libre et unique, qui Vous crée et vous observe.”
[SKRIABIN, 1979, 17]
És innegable en aquest fragment, així com en tota la teoria del compositor rus, la
importància de la influència de Nietzsche, que aquí veiem expressada en la idea
de la creació com a acte de voluntat de l’individu, a partir de la qual sorgeix tot el
món, i no a l’inrevés. Però també trobarem en la seva obra els temes centrals del
super-home i de l’element dionisíac en l’art, de forma que sovint el geni artístic
s’identifica amb el super-home, i és a través de l’èxtasi creatiu dionisíac que
aquest crea l’univers [ROSENTHAL, 1986, 214]. Lligant això amb la cita que hem
vist anteriorment referent al seu concepte de les vibracions, ens adonem com de
fet tota l’obra d’Scriabin es pot concebre com una sola gran obra, en la qual les
diverses composicions són com episodis d’una gran peça; l’ideal de
Gesamtkunstwerk, doncs, també el va compartir el compositor rus (tot i que amb
matisos respecte la teoria wagneriana). La visió de Scriabin pretenia ser molt
més integradora de totes les arts i totes les experiències sensorials que la
could say that it did not repay examination with useful pointers or, at least, inferences for the work
of the Institute.” [INKHUK, 470]
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wagneriana, però, i en aquest sentit esdevé un precedent fascinant per al treball
de Kandinsky: també per ell, la creació artística equival a la creació del món. Un
altre exemple molt significatiu en aquest sentit ens el proporciona l’artista
alemany Hugo Ball, del qual hem esmentat ja la seva relació amb Kandinsky, i
que en una entrada del seu diari del juny de 1916 ens va deixar escrit: “He (the
dadaist) no longer believes in the comprehension of things from one point of
view, and yet he is still so convinced of the unity of all beings, of the totality of all
things, that he suffers from the dissonances to the point of self-disintegration”
[BALL, 1996, 66].
Obra, home, món, cosmos, tots han estat fundats a partir del xoc creatiu entre el
material i l’espiritual; i serà només en tant que els dos pols s’harmonitzin, i el
material deixi de predominar sobre l’espiritual com ha estat durant molt i molt
temps, que el progrés global vers una era del gran espiritual, que en realitat ha
de ser l’era de la gran harmonia, serà possible. Potser és per això també que la
primera traducció de De l’espiritual en l’art a l’anglès, publicada a Boston el
1914, es va titular precisament The Art of Spiritual Harmony, entenent que
precisament la recerca d’aquesta harmonia espiritual és l’objectiu del llibre. Des
d’aquesta perspectiva, doncs, l’obra d’art, fruit de la trobada entre un contingut
interior, espiritual, i una forma exterior, necessàriament material, ens apareix
com una metàfora molt important de la pròpia existència del món; i aquesta
metàfora, com ja hem vist anteriorment en el Simbolisme, és l’element clau sobre
el que es fonamenta la teoria simbolista de la unitat de les arts com a model per
la unitat del món. Aquesta idea, que és la base del pensament de Kandinsky,
ens ajuda també a veure clarament que la seva teoria i pràctica pictòrica tenen
finalment una missió última i superior, que no és altra que la regeneració i
reunificació del món.
De la importància d’aquesta visió i d’aquest anhel per la unitat en tenim una de
les reflexions més interessants en un text publicat el 1916 a Suècia i dedicat a la
seva companya Gabriele Münter, Om Konstnären [Sobre l’artista], en què es
reuneixen tots els temes principals que hem vingut veient. En primer lloc,
Kandinsky ens recorda que ens trobem en un moment de despertar espiritual, de
regeneració i resolució que han de conduir cap a un nou món, encara que sigui a
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través de forces destructives198; i tot seguit identifica l’objectiu principal que el
guia a l’hora d’escriure el text amb el desig de demostrar que “[...] there is no
unified song to be found or enjoyed within that unity which evidently prevails in
the present, already solidified times; that there is only one choir where each
specific voice does not lose, but only gains in independence – just as the
differences in the various voices within this rich, fullsounding choir must be
considered as the good fortune of our time” [OK, 410]. És a dir, que en la unitat
del món no es tracta tant de trobar-hi una cançó cantada per tots de la mateixa
manera, per seguir amb la seva metàfora musical, sinó més aviat un cor en què
cada veu conserva la seva especificitat, enriquint-se les unes a les altres. És una
forma d’expressar més poèticament el procés que ja hem vist de purificació de
les arts que permeti conduir finalment a una gran reunificació en un art total. El
desig d’unitat perviu:
“That unity, which today penetrates everything within the spiritual life and
unites them all in the same aspirations, consists of the desire to put the
internal in place of the external. This uniformity does not mean that all
artists use similar forms, but that each one eschews the aimlessness of
using various “beautiful” or “true” forms, so that his own form serves his
own spiritual content. The artist is recognized not by form but by content.”
[OK, 411]
De nou insisteix en la importància del contingut per sobre de la forma, recordant
que cada artista és lliure d’escollir la forma que prefereixi sempre que es
correspongui amb el contingut; de nou la idea de la diversitat dins la unitat
sorgeix amb força. I finalment en el text inclou un recordatori a quin serà aquest
art unitari del futur, com veurem tot seguit: “So artistic decoration started in the
theater, not mechanically, but as a living organic part forming a new scenic unity
– a fact of great importance because it will become the basis of the scenic
composition of the future.” [OK, 414]. És en la composició escènica, doncs, que
la nova unitat es farà obra d’art.

198

“The old picture of the new spring is our time. The time of awakening, resolution, regeneration,
and the hurricane, the time of glowing vigor and wondrous power.” [OK, 409]
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4.1.4. Les composicions escèniques com a culminació de la síntesi
artística
Que la qüestió de les relacions entre les diverses arts va ser un tema important
en la teoria i l’obra de Kandinsky, com acabem de veure àmpliament, és quelcom
en què tots els historiadors estan d’acord. Com també hem vist, tradicionalment
l’estudi d’aquesta fascinació de Kandinsky per les arts altres que la pintura ha
estat

excessivament

compartimentat

[SHEPPARD,

1990],

o

s’ha centrat

exclusivament en el seu interès per la música; certament, la música és present
arreu dels seus textos, plens de descripcions i comparacions plenament
sinestètiques entre el so i el color, o la ressonància espiritual i la vibració de les
cordes d’un instrument, i això ha fet com dèiem anteriorment que la importància
de la música com a influència i model pel seu treball hagi estat explorada en tots
els seus aspectes i matisos i des de fa ja molt temps per tots els historiadors.
En canvi, el seu interès pel teatre ha passat molt més desapercebut per la
majoria d’estudiosos. El motiu principal no és altre que el relatiu desconeixement
de la majoria dels seus textos teatrals, que van romandre molt temps com a
manuscrits, i cap dels quals va arribar a ser mai representat en vida del seu
autor. La majoria de publicacions sobre Kandinsky citen només, com a obra
teatral seva significativa, Gelber Klang [So groc], que va ser publicada el 1912 a
Der blaue Reiter199; alguns textos també fan referència a altres peces com Violett
[Violeta], la seva darrera composició escènica, però quasi cap estudi fa
referència al conjunt de la “tetralogia” composta entre finals de 1908 i 1912,
formada per So groc, Stimmen [Veu], Schwarz und weiss [Negre i blanc] i
Schwarze Figur [Figura negra]200. Alguns d’aquests textos van romandre

199

El fet que durant molt temps només es conegués So groc va afectar greument la seva
comprensió, ja que es va estudiar sempre fora de contexte; no és fins a partir de 1975 que es van
començar a conèixer les seves altres composicions, primer en versió francesa. Val a dir també que
tot el material el·laborat per Kandinsky sobre el treball escènic es va quedar a Munic després de la
seva separació de Gabriele Münter, i per tant tampoc li va ser possible reeditar-lo o reutilitzar-lo
[BOISSEL, 1998, 53]
200
Un exemple el representa l’article de Richard Sheppard “Kandinsky’s oeuvre towards 1900-14:
The avant-garde as rear-guard” [SHEPPARD, 1990]. Fent referència al treball teatral de Kandinsky,
parla de quatre obres: So groc, Veu (a la que ell es refereix com Der grüne Klang [So verd], un títol
que en realitat va ser provisional), Negre i blanc i Violeta, sense tenir en compte que aquesta
darrera peça va ser escrita considerablement més tard que les altres, i sense esmentar Figura
negra. Jelavich treballa exactament a partir de les mateixes obres en el seu llibre sobre el teatre a
Munic [JELAVICH, 1985, 224]. Hahl-Koch fa referència a només tres obres: So groc, Veu [Figura
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pràcticament inèdits fins a la recent publicació del llibre Du théâtre, ja citat, que
revela que l’obra dramàtica de Kandinsky fou més àmplia, variada, i sobretot,
més significativa pel que fa a la comprensió del conjunt del seu treball, del que
s’havia pensat abans; fins fa molt poc temps, doncs, no havíem estat en
condicions d’analitzar de forma global tota aquesta producció teatral. Com ja
hem apuntat en el capítol anterior, serà precisament en les composicions
escèniques on Kandinsky veurà l’única possibilitat de realització possible, en el
seu temps, de l’obra d’art monumental del futur que li sembla la culminació de tot
el procés evolutiu de la pintura; per tant, hem d’entendre que aquestes obres no
són un exercici marginal derivat del seu treball pictòric, sinó d’alguna manera
l’exercici de síntesi màxima en el que convergeixen totes les seves experiències
artístiques en els diversos camps que treballa.
És entre 1908 i 1914 (el conegut com a període de Murnau), doncs, que
Kandinsky escriu (en rus i en alemany) la pràctica totalitat de les seves obres
teatrals, o més ben dit, de les seves composicions escèniques: algunes peces
breus, la “tetralogia” que acabo de citar i Violeta. També escriu un article molt
important, Sobre la composició escènica, en què exposa les seves idees sobre
aquest tema i que va publicar a Der blaue Reiter, i que seria la base per un altre
article posterior de 1923 en què reprèn les mateixes idees amb algunes
aportacions noves; i altres textos de reflexió més breus, com Crònica o A través
del mur. Tot i això, el seu únic projecte teatral realitzat va ser un treball molt més
tardà: la realització de decorats i la posta en escena executada el 1928 per la
composició musical de Mussorgsky Quadres d’una exposició. En aquest cas,
però, es va tractar d’un treball que es corresponia molt poc a les seves idees
teatrals tal i com les expressa en aquests textos teòrics i literaris dels primers
anys deu, i que per tant aquí no considerarem. El període en el que treballa en
les composicions escèniques correspon amb precisió als anys en què escriu els
seus textos teòrics més importants i en què fa el pas de la pintura figurativa a
l’abstracta; a més, coincideix amb la publicació el 1912 del seu llibre de poemes i
gravats, Klänge, i de l’almanac Der blaue Reiter. Si contemplem aquestes
diverses vessants de la seva creativitat de forma conjunta, haurem de concloure
que en aquests anys en què Kandinsky va portar a terme els passos que
verda] i Negre i blanc [HAHL-KOCH, 1993] D’entre la bibliografia consultada, només Lista cita
correctament totes les composicions, tot i que només comenta So groc [LISTA, 1998]
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l’haurien de conduir el 1913 a pintar les seves primeres obres abstractes la idea
de l’obra d’art total, de la síntesi artística en l’art monumental, com ell ho
anomena, es troba al nucli de les seves inquietuds i activitats artístiques.
Tal i com escriuria el seu amic Hugo Ball en una conferència pronunciada a Zuric
el 1917, les composicions escèniques monumentals de Kandinsky es
presentaven com una opció molt més complexa, i per tant també més rica, que la
proposta wagneriana per les obres d’art total: “He envisages a counterpositioning
of the individual arts, a symphonic composition in which every art, reduced to its
essentials, provides as an elementary form no more than the score for a
construction or composition on the stage. Such a composition would allow each
individual art its own material mode of operation, and it would create the future
monumental work of art from a blend of the refined materials.” [BALL, 1996, 233].
La voluntat que ja hem esmentat de la reducció de cada disciplina a l’essencial i
la seva recombinació en una nova forma artística monumental, doncs, va ser
entesa també amb tota claredat pels més atents d’entre els seus contemporanis.
L’interès de Kandinsky vers el teatre com a la forma artística que millor podria
realitzar a la pràctica el seu somni de l’obra d’art monumental es va anar
manifestant de forma progressiva. Entre les experiències més inspiradores n’hi
ha algunes de les que ja hem anat citant fins ara: el viatge al Vólogda, la
representació de Lohengrin i el seu interès general per Wagner (al que ens
referirem més endavant), la seva admiració pel dramaturg Maeterlinck (traduït en
rus des de 1896),... Ja quan vivia a Moscou Kandinsky devia assistir sens dubte
a algunes representacions teatrals, malgrat que l’escena russa vivia una letàrgia
en aquell període que només els simbolistes aconseguirien, com en altres
àmbits, desvetllar. En aquest sentit fou molt important un article de Valeri
Briussov publicat el 1902 a Mir Iskusstva, en què va criticar els intents de teatre
naturalista, i en la línia que ja hem vist va apostar per un teatre més espiritual i
intel·lectual, més basat en les suggerències que en els efectes massa evidents,
sota el concepte de “escena estilitzada” [HAHL-KOCH, 1993, 143]. Cal tenir en
compte també l’especial vinculació que amb el teatre mantenien els artistes
simbolistes russos de Mir Iskusstva (tots van participar creant escenografies i
vestuaris per diversos muntatges artístics) que culminaria en la creació dels
Ballets russos dirigits per Serguei Diàguilev, així com la seva relació amb
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Scriabin, i en general la importància del ballet, la música i l’òpera en la cultura
simbolista russa. I val la pena assenyalar també aquí les importants
coincidències entre la formació i els trets bàsics del treball escènic de Kandinsky
amb les del director rus Vsevolod Meyerhold, un gran admirador de Maeterlinck
que també va treballar al llarg de la primera dècada del segle sobretot entorn de
la idea de l’adaptació contemporània de la Gesamtkunstwerk wagneriana,
culminant amb la posta en escena el 1911 de l’òpera Orfeu i Eurídice de Gluck
[PICON-VALLIN, 1995]. Dins del context rus, una darrera experiència artística
d’aquest mateix període que també es pot relacionar amb el treball de Kandinsky
és l’estrena a Sant Petersburg el 1913 de Pobeda na sontsé [Victòria sobre el
sol], el muntatge operístico-teatral amb text del poeta Alexei Krutxònik, música
de Mijaïl Matiushin, i escenografia i vestuari de Kasimir Malèvitx201, en el que va
aparèixer per primera vegada com a teló de fons la idea visual que donaria
origen a la pintura Quadrat negre sobre fons blanc d’aquest darrer; aquest
muntatge participa sens dubte d’un esperit molt similar al que va guiar el treball
de Kandinsky, i representa a més un dels esdeveniments més importants en
l’evolució de l’avantguarda a Rússia, amb la que, recordem-ho, Kandinsky
estava molt en contacte.
Un altre element fonamental que ja hem citat fou la importància del teatre en la
cultura alemanya en general i muniquesa en particular; el teatre era considerat a
Alemanya tota una institució d’educació ètica amb un important component
social, i tots els moviments moderns alemanys s’hi van interessar:
“[...] Modernists turned to theater because its fusion of several arts –
prose, poetry, acting, music, dance, painting- made it a laboratory where
the general state of culture could be presented and new possibilities
explored. Theater proved to be a totalizing art form in its own right, as well
as a medium for expanding the expressive possibilities of other arts
simultaneously.” [JELAVICH, 1985, 3]

201

Entre la nombrosa bibliografia que fa referència a aquest moment cabdal de la història de les
avantguardes russes, cal esmentar els treballs de Charlotte Douglas “Mikhail Matiushin i Kazimir
Malevich” [DOUGLAS, 2000] i Swans of other worlds. Kazimir Malevich and the Origin of Abstraction
in Russia. [DOUGLAS, 1980]; el llibre Kasimir Malevich’s Black Square and the Genesis of
Suprematism., [SHERWIN, 1981]; el treball editat per Gerard Conio L’avant-garde russe et la
synthese des arts [CONIO, 1990]; l’article de Maria-Josep Balsach “La victoria sobre el sol (hacia un
mundo sin objetos)” [BALSACH 2006], així com en general la major part de la bibliografia sobre els
artistes russos implicats que hi fa referència. De la representació original d’aquesta “òpera” no en
queden documents gràfics, però tot i això s’ha intentat reconstruïr aquest esdeveniment únic; un
bon exemple és la recreació que es va fer el 1991 a Califòrnia, de la qual se’n va fer un
enregistrament: Victory over the sun; a recreation of the 1913 performance. [VICTORY, 1991]
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En aquest sentit, val la pena assenyalar que no només l’ambient teatral
muniquès va influir Kandinsky, sinó que el seu treball també representa una
contribució molt significativa a la revolució escenogràfica que va tenir lloc a la
capital bavaresa. Per exemple, el 1901 es va fundar l’associació d’artistes
Phalanx, en la que Kandinsky participava; entre els seus companys, el pintor
Ernst Stern, el titellaire Waldemar Hecker i l’escultor Wilhelm Hüsgen eren
membres del cabaret artístic i literari Die elf Scharfrichter [Els onze botxins], un
dels més avantguardistes del moment (en el qual, per cert, Stern feia un número
en què dibuixava al ritme de la música). Per tot plegat, el cabaret va ser l’eix
temàtic de la primera exposició de l’associació l’agost de 1901, en què es van
mostrar pintures, treballs decoratius, marionetes i màscares [SHEPPARD, 1990,
44; BECKS-MALORNY, 1999, 15]. També fou a Munic, per cert, on Kandinsky va
poder veure en directe la dansa d’Isadora Duncan, gran renovadora d’aquesta
disciplina a principis del s. XX [HAHL-KOCH, 1993, 144].
A banda de tots aquests vincles, cal esmentar també una font teòrica
importantíssima per Kandinsky i per molts altres artistes de l’època; es tracta del
llibret publicat per l’actor, director i dramaturg Edward Gordon Craig The Art of
Theater, que va sortir en anglès i alemany el 1905202, i en rus i altres idiomes
l’any següent. Aquest text es plantejava com un examen crític de les teories
wagnerianes, que el seu autor havia estudiat extensament, i que com veurem
són el punt de partida de la pròpia teoria de Kandinsky [BABLET, 1966]; molt
breument, aquí només apuntarem que les teories de Craig partien d’una
superació de la idea de la Gesamtkunstwerk wagneriana, i que apuntaven en
canvi vers un concepte de recerca de l’harmonia entre els diversos elements que
composen l’expressió escènica: actors, decorats, il·luminació,... Craig es va
avançar també a les idees de Kandinsky quan va escriure en el seu llibre que no
eren tant el treball dels actors o la posta en escena el que constituïa el nucli de
l’experiència teatral, sinó més aviat el gest, les paraules, les línies i colors, i el
ritme: “No; l’Art del teatre ni és l’actuació ni la peça, ni els decorats ni la dansa,
però consisteix en tots els elements dels quals totes aquestes coses es
202

A la biblioteca de Kandinsky hi havia un exemplar de l’edició alemanya d’aquest text de Craig,
que el traductor havia enviat originalment a la germana de Gabriele Münter [PLASSARD, 1995, 114].
El 1911 Craig va publicar el llibre On the Art of the Theatre (William Heinemann LTD), que recollia
aquest i altres textos seus sobre el teatre escrits aproximadament entre 1905 i 1911; en aquesta
segona edició Craig puntualitza que el títol més escaient per aquest text probablement hauria estat
“L’art del teatre de demà” [CRAIG, 1990, 91]
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componen: acció, que és el mateix esperit de l’actuació; les paraules, que són el
cos de la peça; línia i color, que són el mateix cor del decorat; ritme, que és
l’essència de la dansa.” [CRAIG, 1990, 92]. Com veiem, sense dir-ho, també
apel·la a la reducció de tots els mitjans artístics als seus mínims essencials, a
partir dels quals construir la posta en escena. Craig considerava que tots els
elements d’una representació tenen la mateixa importància i han de ser tractats
en peu d’igualtat.
El seu treball teòric es basa en dues idees, la necessitat d’una renovació total del
teatre que només es realitzarà en un futur encara llunyà, i la unitat dels diversos
elements que composen el treball escènic:
“Unity was Craig’s foremost requirement. That was why he declared that
one man must be responsible for every aspect of the production and why
he maintained that the reformation of the theatre could not be partial,
limited to this or that technical aspect, but must be complete. It would not
be enough to make changes in the scenery, in the acting, or in the
architecture. Every aspect must be dealt with simultaneously, and the
different innovations must add up to ‘the reform of the theatre as an
instrument’.” [BABLET, 1966, 79]
Els punts principals de la teoria teatral que Craig enuncia coincideixen plenament
amb el treball que Kandinsky estava a punt d’iniciar; i també les seves postes en
escena, basades més en la suggestió i l’evocació que en la descripció realista, i
molt preocupades per l’aspecte visual, van representar una actualització,
sembla, molt arriscada i innovadora de les expectatives del teatre simbolista, així
com una anticipació del teatre d’avantguarda. A més del seu treball teatral i els
seus escrits, també es van portar a terme exposicions dels seus dissenys
escenogràfics; per exemple, el 1904 se’n va celebrar una a Berlín, i l’any següent
es va poder veure, entre altres ciutats alemanyes, a Munic. En realitat, l’obra de
Craig representa sobretot l’aparició d’un determinat estat d’esperit pel que feia al
teatre europeu: la necessitat de superar, tot i prenent-la com a punt de partida, la
teoria wagneriana, i d’evitar al mateix temps la visió més realista o academicista
d’alguns directors i autors teatrals. En aquest aspecte coincideix absolutament
amb el que no només Kandinsky, sinó molts altres joves autors (tant alemanys,
com Wedekind o Fuchs, com russos, com el propi Meyerhold) estaven intentant
fer també en aquest període anterior a la Iª Guerra Mundial.
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Totes aquestes influències van anar quallant i es van fer més rellevants sobretot
a partir de la tardor-hivern de 1908 i 1909; de fet, aquest sembla ser un període
crucial en la seva trajectòria a tots nivells. A finals de l’estiu de 1908 Kandinsky
va estar treballant a Murnau en una sèrie de paisatges que han estat considerats
el punt de partida definitiu per a l’evolució de la seva pintura cap a l’abstracció
[HOBERG, 2005, 14]. La tardor de 1908 és també el moment en què va conèixer a
Munic el compositor Thomas von Hartmann (1886-1956) i el ballarí Aleksandr
Sàkharov (1886-1963), ambdós russos i els primers artistes amb qui comença a
desenvolupar conjuntament la materialització de la idea de l’obra d’art total;
Hartmann havia de ser el compositor de la música que acompanya les obres que
formen part de la tetralogia, tal i com el pintor va voler deixar clar, ja que com ell
mateix diu en aquestes obres “l’unité des trois éléments a été obtenue par la
collaboration étroite des deux auteurs” [VW, 50]. La seva posterior amistat amb
Hugo Ball i amb Arnold Schönberg, ambdós treballant en l’àmbit teatral/escènic
des d’una perspectiva molt similar a la seva, no faria sinó reforçar aquest interès
que ja es venia manifestant de lluny. I el gener de 1909 va fundar (juntament
amb Münter, Jawlensky, Werefkin, Kubin i altres) i presidir la Neue
Künstlervereiningung [Associació de Nous Artistes] de Munic, cosa que li va
permetre treballar en un ambient més còmode i més receptiu per a les seves
obres.
4.1.4.a. Per una teoria de la composició escènica
Com en tots els aspectes del treball de Kandinsky, la seva tasca de creació de
les composicions escèniques va anar acompanyada d’un important treball de
reflexió teòrica escrita, que en aquest cas ens interessa especialment perquè,
juntament amb els textos més referits a la seva creació pictòrica, és el que ens
ha de permetre comprendre el rol i el valor del seu treball teatral en el conjunt del
seu treball creatiu. El primer text teòric que va redactar sobre el tema s’anomena
Prefaci; tot i el títol, es tracta en realitat d’una breu presentació que segons el
propi pintor [BOISSEL, 47] va escriure el 1909 després d’escriure les obres que
conformen la tetralogia (elaborades, si més no en la seva primera versió, entre
finals de 1908 i principis de 1909), però que va concebre com un pròleg teòric a
aquestes que resumeix els conceptes principals que les orienten, i que després
desenvoluparà més a Sobre la composició escènica. En aquest text brevíssim
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s’anomenen així pel fet que no són en absolut representacions teatrals
convencionals203, i insisteix en els temes ja vistos de que en elles cap art perd la
seva individualitat, sino que al contrari, en el treball conjunt s’enriqueixen
mútuament: “Ces pièces de théâtre ont été appelées compositions scéniques
parce qu’elles ne s’inscrivent dans aucune forme habituelle et sont composées
d’éléments dont la mise en oeuvre nécessite absolument la scène. Ces éléments
sont: 1) la sonorité musicale, 2) la sonorité des couleurs, 3) le mouvement (au
sens étroit)” [VW, 48]. Kandinsky, doncs, és conscient de la novetat de la seva
proposta, en el sentit que va més enllà de tota forma escènica treballada
anteriorment que ell conegui (tot i compartir molts elements, com hem vist, amb
treballs que estaven fent altres creadors coetanis). Identifica el seu material
bàsic de treball: sons musicals, sons dels colors (en una expressió clarament
sinestètica), i el moviment en sentit restringit, però el situa clarament en l’àmbit
de l’escenari, en el de la posta en escena, sense la qual aquest projecte artístic
no té sentit. També apunta que la complexitat de sentiments que aquestes
composicions evoquen no pot ser de cap manera descrita mitjançant els mots
habituals, sinó que cal viure-les com una experiència sensorial i espiritual
complexa.
Aquests elements teòrics que el 1909 tot just s’insinuaven es troben exposats a
un nivell molt més profund en el seu text principal sobre la qüestió, Sobre la
composició escènica (1911-1918); tal i com hem anat indicant, aquest article és
sens dubte la reflexió teòrica més important que ens va deixar Kandinsky sobre
la realització de la síntesi artística monumental en el treball escènic. En les
quatre versions que ens n’han arribat ens ofereix, amb matisos diferents, una
visió completa i complexa sobre el perquè és només en el teatre on l’art
monumental pot i ha de trobar el seu lloc204. Kandinsky va començar a escriure
203
Recordem que el terme “composició” és molt important en la teoria i obra de Kandinsky; amb
aquesta paraula va titular les seves pintures més complexes, les deu Composicions que va pintar
en diversos moments de la seva trajectòria i que suposen les seves obres més ambicioses, tal i
com ell mateix va explicar a De l’espiritual en l’art [UG, 121]. El concepte de composició també té
molt a veure amb el de construcció, com ja hem comentat anteriorment i es refereix justament al
procés de creació d’una obra artística en qualsevol format a partir de la depuració dels seus
mitjans formals, però amb tota la seva complexitat filosòfica i religiosa [DABROWSKY, 1995 i 2003]
204

Aquest article, és en efecte, un text complexe perquè n’existeixen quatre versions. La primera
[A] és del 1911, no té títol, és manuscrita en rus i no es va arribar a publicar. La segona, [B], també
és un manuscrit rus inèdit de 1911 que es diu “Prefaci a les Composicions per escena”. Aquestes
dues primeres versions russes es publiquen a Boissel (1998) per primera vegada. [B] és molt
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aquest text després d’haver treballat en les seves composicions escèniques, i en
paral·lel amb la reelaboració que estava fent en aquest moment (1911) de So
groc de cares a la seva publicació; la teoria apareix, en aquest cas, clarament
basada i justificada per la pràctica.
El punt de partida de Kandinsky s’exposa transparentment en l’encapçalament
de la primera versió russa (en unes paraules que es repeteixen quasi
exactament en les altres versions): “La scène représente en soi le moyen le plus
riche et le plus juste de l’union des arts. Il n’y a aucun moyen, mis à la disposition
de tel ou tel art, qui puisse même de près, se comparer avec la puissance de
l’scène car elle réunit en elle tous ses moyens ensemble.” [UB A, 142]; i aquesta
unió de les arts s’ha de fer, com ja hem vist que és una constant, partint de la
diferenciació més que de la fusió d’unes arts en relació a les altres205, però tenint
sempre clara la premissa de la seva unitat essencial en tant que formes diverses
d’un mateix impuls creatiu.
Tot seguit, Kandinsky passa a descriure el plantejament del seu projecte
escènic. Hem indicat anteriorment que tant Wagner com Maeterlinck havien estat
dos referents importants per al seu treball, però de fet una part substancial
d’aquest text (especialment en la seva versió publicada a Der blaue Reiter) el
dedica el pintor més aviat a indicar-ne els punts febles, i per tant a desmarcar-se
de la seva influència; i molt especialment, sembla voler prendre distància
respecte el compositor alemany, potser precisament perquè en aquest moment
ja era àmpliament reconegut com el gran precursor del concepte de la
Gesamtkunstwerk, però també perquè tal i com ell la proposa a Kandinsky li

similar al tercer text [C], que porta per títol “Über Bühnenkomposition” i és l’article que es va
publicar a Der blaue Reiter el 1912, acompanyant la publicació de So groc; es tracta del text que
podríem anomenar de referència, perquè és sens dubte la versió més elaborada del seu
pensament sobre aquesta qüestió cap a 1912, en el període que aquí ens ocupa, l’únic que va
publicar en aquest moment, i el text que habitualment es cita en tots els estudis sobre el pintor.
D’aquesta tercera versió n’existeix encara una segona versió russa, que tot i que Kandinsky afirma
en una nota al peu que és només una traducció de la versió alemanya publicada a Der blaue
Reiter, en realitat és un text molt més llarg i amb molts afegits. Aquesta darrera versió russa de
1918 [D] es va publicar el 1919 a la revista de St Petersburg Izobrazitselnoe Iskusstba [Arts
Plàstiques], i és la més completa i la més detallada de totes. Per aquesta part del treball, doncs, he
utilitzat elements de totes les versions, indicant-ne la provinença; el tema principal és en tot cas
sempre el mateix i no hi ha contradiccions entre les versions, tot i que varia el detall o l’èmfasi amb
què Kandinsky exposa els diversos aspectes.
205

“Le peintre-écrivain insiste sur le fait que l’union des arts ne signifie pas leur fusion mais leur
combinaison dans la totale différenciation de chaque art.” [BOISSEL, 1998, 141]
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sembla insuficient. De la influència que Wagner havia exercit sobre ell en tenim
un testimoni evident a Mirades retrospectives, en què el record d’una
representació de Lohengrin és qualificada per Kandinsky com una de les dues
experiències plàstiques que van marcar la seva joventut i la seva vocació206:
“En cambio, Lohengrin me pareció que era una realización perfecta de
ese Moscú, los violines, los contrabajos y, muy especialmente, los
instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de
las horas del crepúsculo. Mentalmente veía todos mis colores; los tenía
ante mis ojos. Líneas salvajes, casi dementes, se dibujaban frente a mí.
No llegaba hasta el punto de decirme que Wagner había pintado “mi
hora” en música. Pero se me manifestó muy claramente que el arte en
general poseía una fuerza mucho mayor de lo que me había parecido al
principio y que, por otra parte, la pintura podía desplegar las mismas
fuerzas que la música.” [RU, 103]
Aquesta descripció de la seva experiència personal ens demostra com el va
impactar aquesta representació, que com veiem li serveix per evocar, mitjançant
una altra narració sinestètica, de nou el famós capvespre de Moscou que com
hem vist abans, és una de les impressions plàstiques que més van perdurar en
l’esperit de Kandinsky. Sons i colors s’identifiquen, fins al punt que es planteja,
sense afirmar-ho, la possibilitat d’expressar en música el mateix que en pintura, i
de nou, l’anhel que aquesta aconseguís deslliurar-se dels seus vincles
representatius i enlairar-se com la música.
Aquesta no és la única referència prèvia que trobem al compositor alemany en
els textos teòrics del pintor, encara que sigui la més poètica; tant a l’article de
1911 Cap on va el nou art?, com a De l’espiritual en l’art Kandinsky analitza l’ús
del leitmotiv musical que Wagner va utilitzar en tantes òperes. El que a
Kandinsky més li interessa és que el leitmotiv serveix per caracteritzar els
personatges mitjançant un element exclusivament musical, i que per tant permet
prescindir (si més no, teòricament) de vestuari, maquillatge o altres efectes que
en realitat banalitzen l’obra. El motiu expressa només musicalment una
atmosfera, un caràcter, que ens permet reconèixer l’heroi i que fins i tot l’anuncia
[UG, 42-43].

206

L’altra és la visió d’un paller de Monet [RU, 102], que ja hem citat al començament del capítol.
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Una cosa semblant a la que Wagner hauria fet amb els seus personatges,
l’hauria fet també, segons Kandinsky, Maeterlinck (un dels referents principals
que cita a De l’espiritual en l’art) respecte la poesia i la paraula. El poeta i autor
teatral belga és considerat la figura més important del moviment simbolista
finisecular, “uno de los primeros profetas, uno de los primeros informadoresartistas y visionarios de la decadencia que hemos descrito” [UG, 40-41]

207
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l’obra fantàstica i sobrenatural del poeta, Kandinsky hi veu sorgir uns
personatges quasi purament espirituals, ànimes que busquen un refugi enmig de
la decadència i pessimisme d’un món enfosquit. Però no és només aquest
aspecte el que interessa al pintor rus: l’aportació principal de Maeterlinck és que
aconsegueix tots els efectes teatrals gairebé només a partir de la paraula,
prescindint de decorats, vestuaris, actors i efectes especials, fet aquest que
Kandinsky considera essencial per poder passar, en el teatre del futur, del
material a l’espiritual. Una paraula que pren valor, no del seu sentit o contingut,
sinó sobretot de la seva sonoritat, que segons veu Kandinsky “brota
parcialmente (quizás esencialmente) del objeto al que la palabra sirve de
nombre” [UG, 41]. El so de la paraula comparteix amb l’objecte al que anomena
la mateixa “vibració” essencial; però amb tot, al pintor li interessa la possibilitat
de descontextualitzar totalment la paraula respecte a l’objecte al que fa
referència, trencant així qualsevol possible relació orgànica entre els dos, per tal
de convertir-la en un so pur o abstracte (en aquest sentit, esmenta el joc de
repetir en veu alta una paraula moltes vegades fins que ja ens sembla que no vol
dir res). En l’obra de Maeterlinck es faria realitat doncs aquest joc, que és la via
per alliberar també la paraula poètica i permetre-li de participar, en un futur, en
l’art sintètic monumental: s’aconsegueix així un so lliure de referent concret, una
aspiració que per la literatura hauria semblat abans impossible, i que es
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Al parlar de Maeterlinck, Kandinsky introdueix una nota per fer referència a un altre gran
“visionari de la decadència”, l’escriptor i dibuixant Alfred Kubin, i cita explícitament la seva novela
L’altre costat. En aquesta obra fantàstica a la que ens hem referit diverses vegades, en efecte, hi
tenen cabuda descripcions de caire tan sinestètic i al·lucinat com aquesta que transcric: “Cada vez
iba percibiendo con mayor claridad la secreta alianza que existía entre todos los seres. Los
colores, perfumes, sonidos y sabores se convirtieron en realidades intercambiables para mí. Y
entonces me di cuenta de que el mundo no es sino el poder de la imaginación: imaginación-poder.
[...]. En cierta ocasión contemplé el mundo como si fuera una tapicería de maravillosos colores, en
la que los contrastes más insólitos acababan fundiéndose en un todo armónico. Otras veces me
entretenía descubriendo una infinita variedad de formas. Por la oscuridad se filtraba de pronto una
embriagadora sinfonía sonora en la que, como en un órgano, los sonidos tiernos y patéticos de la
naturaleza iban superponiéndose hasta formar acordes perfectamente definidos.” [KUBIN, 2003,
146]. Com veiem, també Kubin assumeix la qüestió de les correspondències entre els diversos
elements del món tal i com ho hem vingut descrivint.
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converteix així també en pura vibració espiritual que malgrat tot és capaç de
transmetre un sentit, ja que finalment sorgeix del propi objecte amb el que es
relaciona.
Tant Wagner com Maeterlinck, doncs, van ser dos referents ineludibles en la
formació de molts aspectes essencials del pensament artístic general de
Kandinsky (des de la Gesamtkunstwerk a la sonoritat interior), i per a la seva
conscienciació personal de la importància del teatre total com a obra del futur;
però tots dos seran rebutjats, en diversa mesura, en els primers paràgrafs
d’aquest text teòric que estem comentant, després que Kandinsky n’esmenti els
trets més positius. La influència principal de Wagner en Kandinsky es troba,
òbviament, en la idea de situar l’obra d’art total del futur en l’àmbit de l’escena208;
com ja hem vist, aquesta havia estat l’aportació principal i més original del
compositor alemany, a més de la que havia situat el debat en un espai de
concreció. També hem vist com van ser molts els artistes que van explorar
aquesta idea, i com tant els simbolistes com molts dels que van venir després
van treballar aquesta comunió de les arts en el teatre. Tots ells, tot i essent (i
sovint reconeixent-se) deutors del mestre, van intentar però superar la proposta
wagneriana, ja que consideraven que tot i que el seu horitzó era la totalitat,
s’havia escorat excessivament cap al territori de la música.
A Sobre la composició escènica, Kandinsky recorda com Wagner va ser el
primer en voler relacionar les diverses parts que composen l’òpera entre si i
crear així una obra monumental, incorporant el moviment a la música i a la
paraula; però després s’afegeix a la crítica de que en realitat les diverses
manifestacions artístiques estan en la seva obra sotmeses a la música, que
d’alguna manera afoga la resta d’elements, així com a que abusa de la repetició
de determinats motius musicals [UB A, 142; UB D, 168-174]. Les referències
crítiques a Maeterlinck són molt més matisades; només a la versió A del text,
Kandinsky destaca com va ser un dels primers en prestar atenció al valor interior
208

Malgrat les crítiques prou contundents que Kandinsky li fa a Wagner en aquest text, el cert és
que són molts, a banda del citat, els punts en què l’obra del compositor alemany és imprescindible
com a precedent del propi treball de Kandinsky: la creença en les possibilitats del teatre com
element de regeneració social; la consideració de que, en la nova obra total del futur, totes les arts
han de cedir quelcom de la seva especificitat per crear una nova forma artística; i la visió gairebé
profètica de l’artista del futur, són alguns dels elements que vinculen estretament la visió de
Kandinsky sobre l’art i el paper de les composicions escèniques amb la visió de Wagner sobre el
paper del drama en la societat del futur.
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dels mots, però tot seguit es lamenta que no concedís cap paper en les seves
peces ni al moviment, ni a l’element pictòric [UB A, 144]. A les altres versions de
l’article desapareix l’esment negatiu a l’autor belga.
Cal doncs deixar de banda aquests precedents importants, però en tot cas
superats (si més no en part), i encaminar-se decididament vers l’art escènic del
futur: “Le temps s’approche rapidement de nous quan tout sera perçu non
seulement par l’oreille, l’oeil ou la tète – ce que l’on appelle le coeur, mais
également par l’âme. La scène est un puissant moyen d’action sur l’âme, parce
que plus riches sont les moyens d’expression, plus fort est le résultat – ces
vibrations intérieures qui n’ont pas de nom, mais qui sont la visée éternelle de
tout art” [UB A, 144]. L’ànima es convertirà en una mena d’òrgan receptor, en el
seu cas no de percepcions sensuals sinó de ressonàncies espirituals, que seran
transmeses amb molta més força per aquesta nova forma artística, resultat de la
unió de les arts: moviments, sons, colors, provocaran vibracions molt més
potents en tant que seran efecte de l’acció de diverses forces artístiques
combinades. I, recordem-ho, això es farà només quan cada art estigui del tot
purificat: “Ils doivent tous s’unir et chacun avec ses propres moyens faire se lever
un tourbillon impérieux qui balaye les ordures de l’extériorité. C’est précisément
cela qui est l’union des arts, là où ils parlent tous ensemble, mais chacun dans
sa propre langue et il y a, involontairement, une impulsion à la base de nos
compositions.” [UB A, 146]
No insistiré més sobre aquesta qüestió, tot i que es repeteix tant en aquest text
com en les altres versions com un element bàsic de l’argumentació teòrica. Per
Kandinsky el més important és que quedi clar que la unió de les arts és
imprescindible perquè cada art aporta el seu canal de comunicació i dóna origen
a les seves vibracions i ressonàncies característiques, que no poden ser
substituïdes per cap altre mitjà però sí que es poden sumar unes amb les altres,
augmentant-ne així l’efecte sobre l’espectador, sempre i quan aquesta unió es
correspongui a una autèntica necessitat interior. L’expressió d’aquesta, la
transmissió de vibracions, i l’afinament de la percepció per part de l’espectador
esdevenen els autèntics “objectius finals” de totes les arts, i són per tant
l’element que interiorment les uneix, esborrant-ne les diferències:
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“En última instancia, vistos desde el interior, esos medios son
absolutamente semejantes: el objetivo final suprime las diferencias
exteriores y revela la identidad interior.
Se llega a ese objetivo final (conocimiento) haciendo vibrar más
finamente el alma humana. Pero esas vibraciones más finas, si són
idénticas en el plano del objetivo final, tienen en sí y por sí mismas
diversos movimientos interiores que las diferencian. Ese movimiento del
alma, indefinible y sin embargo preciso (vibración), es el fin buscado por
los diferentes medios que se emplean en el arte.
Un conjunto complejo y preciso de vibraciones: tal es el objetivo de una
obra.
Afinar el alma gracias a ese conjunto que la suma de las vibraciones
hace preciso: tal es el objetivo del arte.
Por eso el arte es indispensable y está de acuerdo con su objetivo” [UB
C, 167]
En totes les versions del text Kandinsky destaca repetidament quins són els
mitjans plàstics a la seva disposició per tal d’assolir la síntesi escènica: la pintura
(color), el drama (representat pel moviment), i la música (so, dins el qual hi fa
entrar també la veu humana, independentment de si pronuncia sons concrets o
no). També insisteix molt en la importància del ballet, que veu com l’autèntic
àmbit d’expressió del moviment corporal, i en destaca sobretot l’aspecte rítmic.
En la segona versió del manuscrit rus i sobretot en la versió alemanya finalment
publicada, Kandinsky explica amb molt de detall, i amb una ambició jo diria que
clarament didàctica, els efectes concrets de les vibracions, sonoritats i
ressonàncies. Distingeix, per exemple, el simbolisme cultural dels colors
(l’assimilació entre el blanc i la puresa o el verd i l’esperança, per exemple) de
l’autèntica ressonància, que ha de ser sempre en principi indeterminada, perquè
allà rau tota la seva amplitud de possibilitats. En la versió publicada a Der blaue
Reiter Kandinsky insisteix també molt, més que en les altres, en destacar que el
s. XIX va ser en general estrany a la noció de creació interior, ja que l’interès es
concentrava només en fenòmens materials; aquest, també ho hem vist, és un
tema recurrent en el seu treball. El materialisme hauria conduït a una gran
especialització i elaboració de la tasca creativa, i per tant hauria donat lloc a que
sorgissin formes escèniques ben diferenciades: drama, òpera i ballet [UB C,
170]. El que ell pretén és reunir totes les formes en una sola, ja que cadascuna
d’elles per separat manca absolutament del que ell n’anomena l’element còsmic
[ibid.], que podríem entendre perfectament com a element espiritual.
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A la fi de la darrera versió russa, Kandinsky sintetitza totes les idees que ha anat
desenvolupant, i n’extreu les següents conseqüències:
“1. L’essence du drame ou de l’action scénique cessera d’être le
développement extérieur d’une action extérieure quelconque, ou d’un
événement. L’ensemble des émotions dans l’âme du spectateur (somme
des vibrations de l’âme) devient l’essence du drame.
[...] 3. L’unité consiste non pas dans l’élégance extérieure de la marche
de l’action mais dans la sonorité générale de la composition, exprimée de
façon determinée”. [UB D, 182]
Queda clar aquí, doncs, que allò important de les composicions del futur no serà
l’aspecte exterior-sensorial, sinó la unitat interna i la seva capacitat de
transmetre sensacions. Allò essencial en el drama del futur ja no serà l’anècdota
o l’argument que el motivi i les diverses accions que se’n derivin, sinó el cúmul
d’emocions que l’espectacle sigui capaç de suscitar en l’ànima de l’espectador a
través de l’ús de mitjans exclusivament artístics. No cal dir que aquesta nova
forma artística es sustentarà també, com qualsevol obra autèntica, en la
necessitat interior, que superarà tots els intents d’unitat exterior no reeixida [UB
C, 174]. Així, i en referència específica a la peça So groc, per exemple (primera
composició escènica de Kandinsky que es va donar a conèixer al públic), ell
mateix diu com els elements que li serveixen per treballar són la sonoritat
musical, la sonoritat del cos i l’ànima i la sonoritat dels colors i el seu moviment;
però el drama, en realitat, no es pot dir que estigui format per cap d’aquests
elements en si, sinó que “se compone del conjunto de las experiencias interiores
(vibraciones del alma) de los espectadores” [UB C, 174]; és a dir, és el flux i
reflux del corrent de vibracions espirituals en transmissió a partir de la creació
d’una forma artística nova el que realment dóna sentit a l’obra.
D’entre els altres textos teòrics de Kandinsky hi ha una peça que val la pena
destacar, Über die Mauer [A través del mur] (1913-14), títol que fa referència a la
“paret” simbòlica que separa el món material de l’espiritual. Aquí de nou
Kandinsky reflexiona sobre els temes ja coneguts de la necessitat que l’element
espiritual i per tant etern de l’art es manifesti a través d’elements contingents
com són l’artista i els materials i mitjans que utilitza. Remet a diversos exemples
per tal de mostrar com aquesta transmissió espiritual vers les ànimes sensibles
es dóna en l’art, i recorda que, en els casos d’art autèntic, com més serena és la
forma més tempesta en l’ànima provoca: “Et plus le discours est calme,
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impassible, plus la tempête est forte au fond de l’âme. La vie est ébranlée. Le
monde parle. Tout se voit doté d’une bouche et l’âme a mille oreilles. Des
créatures nouvelles, insoupçonnées, apparaissent et peuplent un pays nouveau.
À l’ancien monde s’adjoint un monde nouveau. Processus cosmique.” [UM, 202].
Com sempre, doncs, les referències a les correspondències entre totes les parts
de l’univers són contínues, ja que com diu ell tot està immers en un únic procés
còsmic, un continuum vibratori, en què tot ens parla si estem disposats a
escoltar.
En aquest text també recorda que és a través de la pintura i l’art figuratius que
l’home ha buscat sovint sentir emocions artístiques, però insisteix en què serà
només a través de les formes abstractes alliberades del seu contingut objectiu
que es podrà copsar realment el sentit de llibertat interior de l’art i accedir a
l’experiència espiritual. Kandinsky acaba dient que tot quadre pot prescindir
perfectament d’elements figuratius com el sol, els núvols o els personatges, però
no dels seus elements constituents essencials: “Seules les couleurs dans la
richesse infinie de possibilités qu’elles offrent et la forme picturale élèvent le
tableau au rang d’oeuvre, qui [...] parle à l’âme objective qui ne pense pas à elle
mais aime le monde et reconnaît partout le langage du divin” [UM, 210]. No és
pel que representa, doncs, que un quadre és art, sinó pel valor pictòric dels
colors que són capaços de parlar directament a l’ànima, una ànima que reconeix
arreu del món el llenguatge diví. De nou Kandinsky se’ns revela pràcticament
com un panteista.
De tots els textos teòrics i filosòfics sobre l’escena de Kandinsky, però, el que de
forma més significativa vincula tot el que hem vingut dient sobre la unitat interna
de les arts i el sentit espiritual de l’obra total és un manuscrit inèdit i molt poc
conegut, Crònica, escrit just a la vetlla de la Iª Guerra Mundial (1913-1914). De
fet aquest text, més que com un text de reflexió teòrica, se’ns presenta
pràcticament com un poema en prosa, quasi un sermó breu, d’un marcat
caràcter profètic: “Ce texte emphatique tente de dire une vision prophétique: à un
spectateur privilegié, l’artiste lui-même – oubliant en l’occurrence son état de
creature pour usurper au Dieu-créateur son rôle de contemplateur de sa proper
création – est revelé le surgissement du cosmos à partir du néant.” [BOISSEL,
1998, 187].
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Kandinsky comença recordant que el problema de la relació o correspondència
interna entre la sonoritat musical i la sonoritat dels colors és un element que
captiva l’artista contemporani, que s’hi aproxima tant des d’un punt de vista teòric
com des d’una aplicació pràctica. I tot seguit, passa a descriure el que podria ser
entès en un primer moment com l’escenari d’una de les seves composicions,
però que ben aviat ens adonem que en realitat es refereix a la mateixa creació
del món:
“Une scène, dont on ne peut imaginer les limites.
Sur cette scène, une action.
Appelée aujourd’hui tragédie:
Mouvement. Sons. Collision. Détonation. Explosion.
Disparition. Apparition. Pas de commencement. Pas de fin.
Un tourbillon de poussière – les planètes tournent à toute allure.
Sur une planète – des hommes.” [Cr, 188]
La creació del món és presentada doncs com el primer acte d’una gran
representació escènica; l’artista-creador s’identifica així amb el Demiürg, mentre
que el teatre esdevé un veritable “teatre del món” (en la tradició més purament
barroca i de la comprensió de la dimensió ritual i sagrada del teatre), i l’obra,
més que mai, un autèntic microcosmos que actua com a model del
macrocosmos. Tot seguit, després de la descripció d’aquest escenari del caos
primordial en què els elements es fan presents, ens apareix l’acte de la creació
mateixa, ordenada, evidentment, segons un esquema ternari que reconeixerem
fàcilment, com veurem a la fi d’aquest capítol:
“Un acte de création en trois tableaux:
1. Création du corps – création du monde – révélation de la volonté –
Dieu le père.
Union.
2. Formation du principe d’harmonie – révélation de l’amour – Dieu le Fils.
3. Souffle de l’Esprit – mouvement – révélation de la liberté – Dieu le
Saint-Esprit” [Cr, 188]
Els tres actes o escenes de la creació del món es corresponen doncs amb les
grans èpoques de la història, culminant amb la gran època de l’espiritual. Tota la
història de la creació esdevé així com una obra de teatre en tres actes, i el paper
del creador és similar al de l’autor que mou els fils en la representació teatral;
Kandinsky es compara doncs al creador, perquè com ja hem dit abans, qui crea
una obra, crea el món. Les tres escenes esmentades, continua el text, se
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superen una a altra per acabar convergint en una sola i “l’union intèrieure
s’opère” [Cr, 190]: la unificació de les grans èpoques, la del Pare, la del Fill i la
de l’Esperit, que ja havien estat evocades sota els principis de la unió i
l’harmonia, s’efectua sota la llum del gran sol de la llibertat. Perquè recordem
que, com ja hem anat dient, la llibertat artística és el gran tema de la teoria
artística de Kandinsky des del començament: és només des de la llibertat que es
pot operar la unió dels diversos aspectes del món en una sola forma: “Qu’est-ce
que c’est la liberté? La liberté n’est pas la possibilité d’aller à la fois à droite et à
gauche, mais l’infinie possibilité d’aller à droite ou à gauche... dans la joie.
Qu’est-ce que c’est la joie? La joie est la possibilité d’emprunter le chemin qui
intérieurment attire.” [Cr, 190].
I segueix encara Kandinsky fent-se preguntes i responent-se: el camí de la joia
és el camí del coneixement; el coneixement, són les experiències de l’ànima, i la
via de les experiències de l’ànima és l’art [Cr, 190]. La llibertat ilimitada és l’únic
element que l’art necessita per ser reflex i profecia: “L’art est / le prophète de
c’est qui vient. / Ce prophète est issu du pays de l’acte tout entier. / Ainsi l’art estil aussi le reflet des deux premiers tableaux: / la création du corps – construction
/ la naissance du principe d’harmonie- moyens artistiques.” [Cr, 192].
No hi ha cap dubte que amb aquest text poc conegut es referma que el
pensament de Kandinsky, fins i tot en una data tan avançada com 1914, estava
del tot encara imbuït per les teories simbolistes en general i teosòfiques en
particular que havien conformat el seu pensament, i que ja eren presents a De
l’espiritual en l’art; la referència a la propera vinguda de l’espiritual anunciada per
Blavatsky és evident, així com la religiositat que tot el text transpira. Així mateix,
en aquest text s’accentua la visió gairebé sagrada que Kandinsky tenia de l’art
en general i de la seva obra en particular, i el paper profètic de l’artista com a
transmissor d’una visió privilegiada del futur. També es referma la importància de
les seves produccions escèniques en el conjunt de la seva creació: perquè és
amb una composició teatral, i no amb una pintura, que Kandinsky compara l’acte
més originari, el mateix acte de la creació. El teatre recupera així tota la seva
dimensió cultual i ritual que li era pròpia en l’origen (el mateix títol, Crònica, remet
a l’Antic Testament, i en general als textos antics), i es fa sagrat.
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Aquest text, sens dubte, deixa veure una possibilitat de superació del teatre o la
composició escènica entesa com a simple mitjà plàstic cap a una via de
coneixement superior, cap a una utopia de totalitat: “Cette vision de l’acte
primordial, qui unit toutes les puissances créatrices et la croyance en la toutepuissance de l’art, annonciatrice de “la voie de la connaissance”, nous invite à
croire, ne serait-ce qu’un instant, à “l’oeuvre d’art de l’avenir” chère à Richard
Wagner, à la chimère du Gesamtkunstwerk.” [BOISSEL, 1998, 187]. En realitat el
treball de Kandinsky va més enllà fins i tot del que Wagner havia plantejat,
perquè apunta a l’essència mateixa del sagrat; i per tot això mateix, podem
entendre clarament les dificultats que va experimentar per portar a la pràctica, a
l’escenari, les seves composicions: no es tracta només de superar unes
limitacions tècniques, sinó de trobar la forma de reactualitzar un ritual antic en un
món contemporani que encara li és hostil. Per això també, l’esperança de
realització d’aquesta nova forma artística es situa en el futur, quan el procés
espiritual evolutiu de l’home ho faci més factible.
Crònica i A través del mur són els darrers textos teòrics relacionats amb les
composicions escèniques que Kandinsky va escriure abans de la Iª Guerra
Mundial; però ja des dels primers textos que va escriure a Rússia un cop
instal·lat de nou a la seva terra natal, Kandinsky reprèn ràpidament aquest tema
d’interès fonamental per a ell. El maig de 1920 es va obrir a Moscou l’Institut de
la Cultura Artística, conegut com a INKHUK, del qual Kandinsky en va ser
nomenat el primer director. El juny d’aquest mateix any va presentar el seu
programa docent davant l’assemblea de la Primera Conferència Pan-Russa de
Professors i Estudiants dels Estudis estatals d’art i art industrial lliures. La seva
proposta va ser majoritàriament mal rebuda pels seus col·legues (entre els quals
es comptaven els membres més destacats de les avantguardes russes: Malèvitx,
Kliun, Rodtxenko, Popova,...), ja que l’enfocament espiritualista i subjectiu de
Kandinsky no concordava amb les preocupacions més polititzades i socials que
ja en aquell moment predominaven clarament en els ambients culturals soviètics
[BALSACH, 1999]. El seu pla docent, doncs, va ser rebutjat, i Kandinsky va deixar
l’institut (i Rússia) poc temps després.
El programa que Kandinsky va presentar, però, ens interessa especialment en el
marc d’aquest treball, perquè tot ell és en realitat una proposta de treball i
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investigació en les respectives disciplines per tal d’avançar vers la creació de
l’art monumental al qual ja hem anat fent referència. El programa és doncs una
síntesi ordenada de tota la teoria respecte el tema que hem vingut explicant fins
ara, i que en els anteriors textos de Kandinsky havia anat apareixent de forma
esparsa i desordenada. De fet el programa comença detallant les tres
assignatures o matèries bàsiques de l’ensenyament artístic que Kandinsky
proposa: una teoria de les arts individuals i per separat, una teoria de la
interrelació entre les arts individuals, i finalment una teoria de l’art monumental o
de l’art com un tot [INKHUK, 457]. Aquest simple enunciat ja ens permet veure
quina és l’estructura bàsica subjacent a tota la creació artística que Kandinsky
tenia en ment: de l’estudi dels mitjans de cada art, és necessari passar a l’estudi
de les seves possibles interrelacions per tal d’acabar creant una gran obra
sintètica; perquè com dirà en aquest mateix text, “a fundamental concern of the
Institute of Artistic Culture must be not only the cultivation of abstract forms, but
also the cult of abstract objectives” [INKHUK, 463]
Així, i després d’analitzar els mitjans d’expressió pictòrics en termes
fonamentalment continuistes al que havíem vist en la seva obra anterior, des de
De l’espiritual en l’art, Kandinsky es concentra en treballar el tema de la
interrelació artística per al desenvolupament de l’art monumental: “In the narrow
sense of the word, monumental art derives from the united means of expression
of the three arts: painting, sculpture, and architecture” [INKHUK, 461-462].
L’esperit de col·laboració entre les arts s’havia perdut completament al llarg del
s. XIX, i només treballant des de la recerca dels mitjans propis de cadascuna
d’elles serà possible de nou trobar una via de treball conjunt.
Però en tot cas, com hem vist, la implicació de pintura, escultura i arquitectura té
a veure amb l’art monumental només en el “sentit restringit” del terme, com ell
mateix diu; en sentit ampli, caldrà que en aquesta síntesi artística hi treballin no
només artistes d’aquestes tres disciplines, sinó també “musicians (specially
composers), poets, dramatists, theater people (especially directors and those
connected with the ballet), the circus (especially clowns), variety (especially
comedians), etc.” [INKHUK, 463]. Igual com Mondrian dirà més tard, de totes
aquestes esferes segurament és en l’àmbit de l’actuació teatral on fins al
moment menys s’havien manifestat els aires renovadors i avantguardistes de
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l’època, però sens dubte els actors i comediants sabran adaptar-s’hi, perquè “it is
precisely the stage that may serve as the first arena for implementing the
monumental work in the broad meaning of the term.” [INKHUK, 464]. És a dir, és
en l’escenari on, amb la col·laboració de totes aquestes disciplines artístiques
citades, es produirà la síntesi total. L’anàlisi dels seus mitjans artístics (color, pla,
volum, espai, so, temps, moviment, paraula), aïlladament i sobretot a partir de
l’estudi de l’efecte que tenen en la ment i les emocions dels espectadors, serà el
que ens dirà com i quan poden treballar junts. La metodologia d’aquest
programa, ens diu Kandinsky, és investigar els efectes que els mitjans
d’expressió diversos tenen en l’experiència interior dels homes; i el seu objectiu
últim, crear una obra d’art total a partir de la síntesi de tots els mitjans artístics
possibles. Perquè? Perquè l’obra d’art total és model de l’harmonia del món, ja
ho hem dit. Finalment, “the Institute will aspire to find the eternal in the transient.
The more forcefully it examines these tasks, the more valuable will be its
discoveries on the (perhaps) utopian path toward their ultimate evolution.”
[INKHUK, 472].
Hi ha encara un darrer text teòric de Kandinsky que val la pena ressenyar, escrit
al 1923 quan ja havia deixat Rússia definitivament i estava instal·lat com a
professor a la Bauhaus de Weimar; es tracta de Über die abstrakte
Bühnensynthese [Sobre la síntesi escènica abstracta], que es va publicar en el
catàleg de la primera gran exposició de la Bauhaus. El text es basa gairebé del
tot en Sobre la composició escènica que ja hem vist, però incorpora alguns
elements fruit de les seves recents experiències docents i institucionals a Rússia
i a la Bauhaus; aquests elements nous són importants per valorar l’evolució del
pintor, i sobretot de cares a comparar-lo amb el treball de Mondrian que veurem
després. En el text Kandinsky comença lamentant la decadència del teatre, tal i
com havia fet abans, però pronostica de nou amb la mateixa convicció de
sempre que en el futur serà del tot renovellat.
La novetat més significativa està en el fet que cada vegada s’accentua més, al
costat del paper dels elements plàstics ja coneguts, la importància de l’edifici i de
la sala o espai escènic on es representarà l’obra209; això és anomenat “posta en
209

Encara que ell no hi faci referència directa, això podria ser també una herència wagneriana del
concepte de Bayreuth, que com hem vist també s’havia fet més important sobretot en la darrera
etapa del treball de Wagner. Però també hem de tenir en compte la influència del treball d’altres

302

forma exterior”. Aquest espai escènic ha de contribuir, igual que els altres
mitjans, a crear l’ambient propici per a la posta en escena de la síntesi artística
abstracta. En aquesta darrera fase l’aspecte arquitectònic pren doncs més
importància i s’afegeix a la resta amb la voluntat de contribuir a la realització de
l’obra total. Així, si en els textos anteriors els mitjans plàstics a què Kandinsky
feia sempre referència eren sobretot el color (pintura), el so (música i poesia) i el
moviment (dansa), ara s’hi afegeix “Espace et spatialité – moyens de
l’architecture – terrain sur lequel tous les arts trouvent leur mot à dire, pour que
jaillissent des phrases communes” [UA, 286]. Per la resta, Kandinsky continua
insistint en la necessitat que totes les formes artístiques que intervenen en la
composició siguin abstractes. No hi ha dubte que en aquest nou interès per
l’arquitectura Kandinsky recull els interessos també del constructivisme i de la
Bauhaus, i en aquesta atenció a l’espai s’apropa als interessos de Mondrian i el
neoplasticisme, que ho havien tingut molt en compte. De fet va ser en aquest
període, just abans d’incorporar-se a la Bauhaus, que Kandinsky va fer un
projecte de pintura mural per al futur Museu d’Art Modern de Berlín que va
mostrar a l’Exposició sense jurat (Berlín, 1922), que tot i no portar-se mai a
terme, és un dels exemples més concrets del resultat de les seves reflexions
sobre la relació entre pintura i arquitectura.
En aquest sentit la utopia kandinskyana està més viva que mai, com ens ho
revela aquest fragment, en què Kandinsky comença felicitant-se del fet que totes
les arts portin ja temps aprofundint la seva especificat: “C’est la phase de la
grande analyse qui proclame haut et fort la grande synthèse. La déconstruction
doit servir la recomposition, le démontage la reconstruction. Tel est aujourd’hui
l’aspect du “grand univers” et les petits mondes qui y vivent reflètent exactement
ce sort que soit partager aussi le théatre” [UA, 284]. En un data tan avançada
com 1923, doncs, la creença en les correspondències universals i en la
comprensió de l’obra (especialment la teatral) com a microcosmos del món
continua vivíssima, tal i com hem vist en els textos anteriors, tot i que sota una
forma potser menys profètica.

arquitectes utòpics coetanis de Kandinsky que havien treballat en el disseny de sales de concerts i
espectacles especials, així com el propi treball de projecció arquitectònica de pintors com Malèvitx,
i la importància que a l’arquitectura es donava en el context del projecte educatiu integral de la
Bauhaus.
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4.1.4.b. Les composicions escèniques
El que acabem de revisar constitueix el marc teòric a partir del qual Kandinsky va
crear les seves composicions escèniques, que són en realitat les que
constitueixen l’autèntic nucli del seu treball artístic entorn de la idea de l’obra
d’art total entesa com a model veritable de l’harmonia còsmica. El fet que les
més importants d’entre aquestes obres les escrivís Kandinsky entre el desembre
de 1908 i març de 1909, just quan començava a redactar la versió definitiva del
que amb el temps seria De l’espiritual en l’art i per tant començava a reflexionar
seriosament sobre la possibilitat de l’abstracció (en un pla encara absolutament
teòric, tot i que les seves pintures d’aquest moment mostren un interès cada
vegada menor pel tema narratiu, i en canvi van esdevenint més lliures pel que fa
al color i la forma), ens dóna ja la pauta del paper seminal que adquireixen en el
conjunt de la seva obra del període. Com veurem, les composicions escèniques
no són només espais d’experimentació i camps de treball per a la seva recerca
pictòrica, sinó temptatives de síntesi de les que la pintura forma part, i que
neixen com a proves de la possibilitat d’unir totes les arts.
Sembla ser que el primer intent de Kandinsky de fer una creació per l’escenari va
ser l’adaptació del conte Raisski sad [El jardí del paradís] (v. fig. 7), de H.C.
Andersen, en la que va treballar durant l’hivern de 1908-09, poc després de
conèixer Hartmann [BARNETT, 1995, 193]210; es tractava d’un conte de fades que
a Kandinsky li devia semblar especialment suggeridor, ja que el tema de la
recerca del paradís terrenal formava part en aquest període de les seves
preocupacions tant com el de l’apocalipsi i el diluvi, i sempre en relació al seu
interès escatològic [WASHTON-LONG, 1983]. De fet hi ha una frase que Kandinsky
sembla prendre directament del text d’Andersen, però que té molt a veure amb el
pensament del pintor: “[...] nous allons par conséquent, par la voie de la mort
vers la demeure du bonheur?” [RS, 30]; és a dir, la idea que és només morint si
més no a la part més estrictament material de l’existència que es pot renéixer a
una nova realitat espiritual de felicitat. Tot i que es conserva massa poc material
d’aquest projecte per fer-se una idea de què pretenia Kandinsky, entre els trets
innovadors presentats ja hi apareixen la importància de la dansa i les relacions
210

Alguns dels fragments de text conservats relacionats amb aquest projecte porten per títol L’ala
encantada.
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entre sons i colors. En l’obra, per exemple, hi ha una clara relació entre el color
groc i el so de les trompetes: “Des bas-côtés sortent deux trompèttistes et on
entend le martèlement de leurs hauts talons de bois. ff des trompettes et de la
lumière jaune.” [RS, 34], o “[...] dès que l’on entend derrière la scène les
trompettes, apparaît la couleur jaune qui s’intensifie avec l’entrée des
trompettistes” [RS, 32]. Aquesta mateixa associació apareixeria més tard a De
l’espiritual en l’art: “[...] el estridente amarillo limón duele a la vista más que el
tono alto de una trompeta al oído” [UG, 56], i “[...] así potenciado, el amarillo
suena como una trompeta tocada con toda la fuerza o un tono de clarín” [UG,
81].
Quasi paral·lelament Kandinsky treballava també en un altre projecte teatral,
l’adaptació per escena de la novel·la Daphnis i Chloé [BOISSEL, 1998, 38-44], de
Longus (Kandinsky tenia un exemplar a casa seva de la versió russa d’aquest
text, editada per Merejkovski, tot i que sembla que ell mateix va intentar traduirlo). Per aquesta peça Kandinsky i Hartmann es van associar amb el ballarí i
pintor rus Aleksandr Sàkharov, que freqüentava els mateixos ambients
muniquesos; de fet, va ser per a ell que Kandinsky va concebre aquesta
adaptació, ja que segons sembla estava molt interessat en les representacions
d’escenes de dansa en la ceràmica grega. Això ho sabem pel diari de Gabriele
Münter, l’únic text que tenim en què se’ns parla d’aquesta relació i de la
col·laboració sorgida entre els tres, especialment en unes anotacions
retrospectives del 17 de maig de 1911:
“En hiver (ou bien à la fin de l’automne), alors qu’il se sentait très faible et
que, à cause de cela, nous n’étions pas allés à l’une des séances de
l’association, il m’a dicté la première composition pour la scène (NoirBlanc-Coloré).
En février [de 09], nous sommes partis à Kochel chez les Hartmann. Nous
nous sommes rendus d’abord à Garmisch, de là en traîneau à Mittenwald
où a l’hôtel nous avons également travaillé à l’écriture de ses
compositions [...] Puis nous avons passé 14 jours à Kochel chez les
Hartmann. Hartmann a conçu (de façon très intéressante – avec
beaucoup de talent), en coopération avec Kandinsky, la musique des
Géants. À la fin de l’automne, Kandinsky avait dejà fait le prologue et la
composition scénique de Daphnis pour la danse de Sakharov et la
musique de Hartmann. Par la suite, tout ce travail n’a rien donné, bien
que Kandinsky s’en soit très preoccupé, ait fait faire une petite maquette
scénique (d’environ 60 cm) pour des répétitions et ait conçu tous les
décors (également pour un conte). Ce travail en commun et l’amitié des
trois – Sakharov, Hartmann, Kandinsky- n’a guère plu à la baronne
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[Marianne von Werefkin]. Sakharov s’est refroidi à l’encontre de ce travail.
Jusqu’à aujourd’hui rien de valable n’a encore été fait avec ces
compositions scéniques. Hartmann a toujours préferé d’autres projets.
Malheureusement, Kandinsky dit qu’à présent il n’a plus guère la tête à
ces choses [...]” [reproduït a BOISSEL, 1998, 10]
D’aquests records de Münter se’n desprèn que el treball en les composicions va
ser molt concentrat en un breu període de temps i molt intens, i que el projecte
va avançar prou en aquell moment com per arribar a fer esbossos i dissenys de
les escenografies i les postes en escena. És interessant també l’apunt de Münter
respecte el fet que Kandinsky, en el moment en què ella escriu (1911) no té gaire
el cap per aquestes coses: en efecte, en aquest moment Kandinsky estava en un
dels períodes més intensos de transició vers l’abstracció, molt concentrat en la
seva tasca pictòrica. No obstant això, consta que en una estada que Kandinsky
va fer el 1910 a Moscou va treballar en les composicions amb Hartmann i amb el
jove compositor Boleslav Jaworsky, a qui va pensar d’encarregar una part de la
música [HAHL-KOCH, 1993, 148], cosa que mostra que el seu interès pel tema va
ser continuat.
Dels fragments de Daphnis i Chloé que es conserven, doncs, no és fàcil deduir
quin hauria estat l’element innovador a la dansa aportat per aquest muntatge, tot
i que el ball hi té clarament una presència; i en realitat el conjunt del text sembla
molt convencional, amb poca introducció d’elements sinestètics o de referències
als colors, que seran tant importants en futures peces, malgrat que alguns
elements iconogràfics que hi apareixen els tornarem a trobar més endavant en
les altres peces. Més interessant que aquest text, però, és la narració d’una
experiència que amb tota probabilitat va tenir lloc per aquestes dates en la que
els tres artistes hi van estar involucrats, i que ens mostra fins a quin punt els
intrigava des de tots els punts de vista la qüestió de les correspondències entre
les diverses arts. Kandinsky l’explica així:
“I myself had the opportunity of carrying out some small experiments
abroad with a young musician and a dancer. From among several of my
watercolors the musician would choose one that appeared to him to have
the clearest musical form. In the absence of the dancer he would play this
watercolor. Then the dancer would appear, and having been played this
musical composition, he would dance it and then find the watercolor he
had danced.” [citat a LINDSAY-VERGO, 1994, 474]
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Kandinsky no ens explica, però, el resultat d’aquestes sessions: és a dir, el
ballarí era capaç de descobrir l’aquarel·la que havia “ballat”, demostrant així
empíricament l’essència única de la creació artística? Ens en queda el dubte.
Les obres escèniques més importants de Kandinsky són les que com ja he anat
esmentant podem agrupar sota un títol de reminiscències tan wagnerianes com
“tetralogia”, és a dir, quatre composicions per l’escena concebudes sota un
mateix impuls i amb una unitat d’acció considerable211. Es tracta de Gelber Klang
[So groc], Stimmen [Veu], Schwarz und weiss [Negre i blanc] i Schwarze Figur
[Figura negra]; totes van ser redactades entre 1908 i 1909212, excepte So groc, el
treball en la qual es va allargar fins a 1912, any en què va ser publicada a Der
blaue Reiter. Com ja hem dit, aquesta va ser l’única de les quatre que no va
restar inèdita, i per tant de totes és la que ha suscitat més estudis i comentaris, i
durant molt temps, l’única que es va prendre en consideració en relació al seu
treball artístic del període; també és la més rellevant com a objecte d’estudi des
de la perspectiva que aquí ens interessa, pel fet que va ser la que va tenir un
procés d’elaboració més llarg i complex, i per tant la que millor representa l’anhel
sintètic de Kandinsky al llarg d’aquest període. A més d’aquestes quatre, l’altra
gran composició per escena escrita per Kandinsky és Violett (1914), que tot i ser
posterior parteix de les idees que van motivar les obres citades. Cap d’elles,
però, ha estat mai portada seriosament a escena (tot i que Hugo Ball va intentar
muntar So groc ja el 1914213), i per tant podem considerar que totes van restar
211

Kandinsky és l’autor, en aquestes peces, del text literari i de les indicacions sobre el moviment,
el so i el color. Pel que fa a la música, la de So groc i Veu va ser composta per Hartmann. La de
Negre i blanc l’hauria volgut confiar al compositor rus Boleslav Jaworsky. Pel que fa a Figura
negra, excepcionalment, no tenim cap referència sobre la música, tot i que inclou nombrosos
efectes sonors vocals.
212

Tot indica que una part important del treball en aquestes peces es va portar a terme durant
l’estada de Kandinsky i Gabriele Münter a casa de Hartmann i la seva dona Olga a Kochel, del 22
de febrer al 8 de març de 1909, a la que es referia Münter en unes paraules que hem citat
anteriorment. Com veurem més endavant, precisament fou Olga qui va copiar algunes de les
aquarel·les fetes per Kandinsky com a esbossos d’escenografies d’alguna de les peces. Tot plegat
confirma que l’hivern de 1908-09 fou el moment més productiu per Kandinsky en quant a producció
teatral [BARNETT, 1995, 193]
213

So groc s’havia de representar l’estiu de 1914 al Kunstlertheater de Munic, però els problemes
tècnics inherents a la seva posta en escena i l’esclat de la Iª Guerra Mundial, amb l’exili del pintor,
van primer endarrerir, i després evitar la seva estrena; en aquesta mateixa ocasió també s’hauria
volgut fet una matinal de Violett [JELAVICH, 1985, 233]. En dues ocasions més, segons el seu autor,
l’obra també havia estat programada i finalment no es portar a terme: a Berlin, al Volksbühne, el
1922, i a la Bauhaus sota la direcció d’Oskar Schlemmer. En el primer cas no es va portar a terme
perquè no es va poder contactar amb el compositor, Hartmann; i en el segon, va ser finalment el
propi Kandinsky qui ho va cancel·lar. El mateix Hartmann havia fet gestions el 1910 per tal que
l’obra es representés a Moscou, al Teatre artístic d’Stanislavsky, que no van reeixir; a partir dels
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d’alguna manera in nuce, ja que per les seves peculiars característiques no es
poden considerar acabades fins a la seva realització material. Aquest fet també
en limita, necessàriament, el seu comentari: totes elles són obres que es mouen
bàsicament en un nivell perceptiu i sensorial, més que no pas en un de
conceptual o literari; això fa que entendre-les i interpretar-les només a partir dels
seus arguments escrits sigui difícil, parcial, i sens dubte especulatiu.
La idea guia d’aquestes composicions escèniques és la de submergir
l’espectador, que en cap moment és considerat com un subjecte passiu, en una
obra d’art total que té lloc a l’escenari i en la que tots els elements artístics que
hem anat considerant (color, so, paraula, moviment, ball, gest,...) hi són
presents. I l’objectiu últim, com ja hem vingut assenyalant repetidament, és el de
convertir aquesta experiència artística novedosa d’integració de les arts en el
nou art monumental del futur, que essent ell mateix el resultat de la unió de
mitjans artístics diversos esdevé model de la tan anhelada unitat harmònica del
món; el nou flux de vibracions provocat per aquesta forma artística conjunta és el
que submergirà l’espectador en una nova experiència de totalitat còsmica. En
aquest sentit és suggestiu un poema que forma part del text de Veu, on segons
les indicacions escèniques és cantat per una veu femenina greu:
“Éternel restera ce qui est passé,
pour que guérisse ce qui a été blessé,
et ensuite tu verras,
ce qui est fané refleurira.
Sans contrainte et sans nom
Est la vraie semence de l’unité
Et dans la fusion transfigurée de l’unité,
Où est le commencement, où est la fin?” [St, 94]
Aquí Kandinsky evoca la possibilitat de que es curi el que hagi estat ferit (de
superar la fragmentació), i de fer reviure el que s’hagi marcit; el poder capaç
d’insuflar aquesta vida no té nom ni límits, és etern, i és en la “fusió
transfigurada” de la seva totalitat que sembla trobar-se la llavor de la unitat.

anys cinquanta s’han fet diverses postes en escena de la peça, que no semblen haver estat però
massa satisfactòries [SHEPPARD, 1990, 51; BOISSEL, 1998, 319]; entre altres, s’hauria portat
finalment a escena a Alemanya i a Moscou, amb música de Schnittke [CONIO, 1990, 106]. Segons
Nina Kandinsky, André Malraux també li va proposar fer un muntatge de la peça amb música de
Pierre Boulez, que hi hauria estat d’acord, però que finalment tampoc es va portar a terme [NINA
KANDINSKY, 1990, 150].
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Abans de comentar per separat cadascuna de les peces, cal valorar en conjunt
els seus elements principals. Evidentment només podem jutjar-les a través del
text i les indicacions que Kandinsky va preparar, i resta per la nostra imaginació
la tasca de fer-nos una idea de com haurien estat en la seva posta en escena.
Totes les peces van ser escrites al mateix temps en alemany i en rus, i
comparteixen el fet que són, més que textos teatrals pròpiament dit, descripcions
i orientacions del que es suposa que estaria passant en escena; en les peces de
les que tenim més d’un manuscrit, com és el cas de Veu, per exemple, veiem
com en els successius esborranys aquests es van omplint de més continguts,
talment com els esbossos del pintor es van fent cada vegada més complexes.
Un dels elements que es va afinant a cada versió, per exemple, són les
indicacions sobre els colors, tant pel que fa al moment de la seva aparició com a
la selecció exacta de cadascun d’ells, i també les indicacions sobre els sons es
van fent més precises. Tots els títols de les peces incorporen la referència al
color que d’alguna manera en determina l’esperit; el mateix concepte d’unir la
idea de “sonoritat” i un color (groc o verd), com passa en dues de les peces, ja
ens indica des del títol mateix que el concepte sinestètic és bàsic en la seva
concepció. Val a dir que Kandinsky, que no dominava suficientment quan va
començar a treballar en aquestes composicions els recursos escènics, les
pensava bàsicament en termes de color, un dels temes sobre els que estava
reflexionant més tal i com es pot veure a De l’espiritual en l’art, la redacció del
qual va paral·lela a la d’aquestes composicions escèniques, i alhora més vinculat
a la seva pràctica de pintor.
També cal destacar que en tots els casos aquestes composicions no tenen
argument ni diàlegs concrets, i rebutgen qualsevol intent de ser analitzades com
a obres dramàtiques convencionals, amb un plantejament, un desenvolupament i
un desenllaç; per això justament Kandinsky les anomena arreu “composicions
escèniques”, en cap cas obres teatrals, perquè és ben conscient que el seu
treball va en una altra direcció. En aquest sentit, i tal i com ens ho indica el gran
interès de Kandinsky per Maeterlinck, les podríem considerar potser inspirades
originalment per les obres simbolistes més radicals d’aquest autor, en realitat
van molt més enllà, convertint-se en textos poètics en què realment les paraules
s’expressen gairebé per si mateixes, més que pel referent a què remeten. Anys

309

més tard, Kandinsky diria sobre això que en aquestes peces havia introduït
paraules inventades, no existents en cap llengua, així com sons vocàlics i
consonàntics dispersos214. En realitat la tasca de Kandinsky aquí sembla
aproximar-se més a la d’un compositor o director d’orquestra que juga amb tota
una sèrie de materials plàstics i sonors que intenta composar segons una idea;
en cap cas en aquestes peces ens trobem, com en Scriabin, simplement amb el
redoblament en colors d’unes notes musicals, o viceversa.
També els actors, si és que es poden anomenar així, porten a terme un paper
totalment nou, en la línia del que els simbolistes havien desitjat però no havien
realitzat del tot: més que actors són gairebé mims o marionetes215, no
representen cap història ni reciten cap text dramàtic convencional. La seva
intervenció consisteix en fer present en escena el moviment com un dels mitjans
plàstics importants; per tant executen diversos gestos més o menys mecànics,
com en una mena de ballet, i de tant en tant pronuncien textos amb un sentit
més o menys evident. A més, en tant que solen anar vestits de colors,
contribueixen precisament a l’intersecció moviment-color, i fins i tot so, quan
parlen o canten; el seu vestuari sovint contribueix més a esborrar-ne els perfils
figuratius i a fer-los identificar precisament amb formes acolorides en moviment.
De fet, en la majoria d’ocasions aquests personatges semblen tendir més cap a
la desmaterialització o la desaparició que cap a una corporalitat més present.
Podríem dir, fins i tot, que des d’un punt de vista visual ens trobem en aquestes
escenes amb autèntics quadres en moviment, en els que les dimensions visual i
temporal encaixen.
Pel que fa a l’estructura dramàtica, les quatre peces comparteixen alguns
elements comuns: totes estan dividides en diverses escenes, al llarg de les quals
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“I introduced the resonance of vowels and consonants and also indistinct speech made up of
nonexistent words into my stage composition, whose production in Munic was prevented by the
war.” [INKHUK, 469]. Kandinsky escriu això en un passatge en què reflexiona sobre altres intents
de treballar la paraula sense significat, i cita els futuristes italians (com més tard farà Mondrian) i
les russes Rozanova i Stepanova, les primeres que haurien escrit poesia amb paraules inventades;
aquí sembla desconèixer els altres precursors del zaum, el llenguatge trans-mental inventat per
Velemir Klebnikov i altres poetes russos a principis dels anys deu.
215
De fet s’ha suggerit, almenys pel que fa a So groc, que és possible que l’obra fos escrita
pensant en un teatre de titelles o d’ombres xinesques [LINDSAY-VERGO, 1992, 881]; en un moment
donat de la peça, Kandinsky especifica que els personatges es mouen com “poupées articulées”
[GK, 80]
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es produeix progressivament un pas d’una acció quasi inexistent a un moment
culminant amb l’aparició de molts personatges, per tornar de nou a un moment
gairebé de retirada. De fet potser més que d’escenes valdria la pena parlar de
“quadres”, en el sentit que es tracta en molts casos d’imatges visuals animades
per efectes sonors o dinàmics (en els manuscrits alemanys ell les anomena
normalment bild). Les indicacions sobre els colors s’inclouen en el text, així com,
en alguns casos, també sobre determinades notes musicals que prenen
importància216; tot i que Kandinsky no és més precís, sembla entendre’s que
aquests colors es farien presents a escena mitjançant un sistema d’il·luminació
que per força hauria de ser molt complex, ja que els efectes que el pintor
imagina són d’una gran varietat. També sembla que caldria incloure-hi
projeccions, tot i que no està massa clar com pensava realitzar-ho Kandinsky a
la pràctica. En tot cas, la presència d’elements i indicacions del tot sinestètiques
és freqüent; per exemple, al cinquè quadre de So groc: “Puis on entend à
nouveau quelques couleurs s’exprimer à travers l’orchestre. Une lumière rouge
effleure les rochers qui s’ébranlent. En alternance avec cette lumière, les géants
frémissent à leur tour. En plusieurs endroits, un mouvement se dessine.” [GK,
82]
Kandinsky juga sovint amb moments en què es sent música i moments de
silenci, i també amb veus i cants que ens arriben des de darrera l’escenari, però
dels que no es veu l’intèrpret (per exemple, a la tercera escena de So groc [GK,
78]). Per entendre millor com pensava Kandinsky la relació entre la partitura
musical i la resta de l’obra, ens podem remetre a la carta que va adreçar al
compositor Hartmann que acompanyava precisament l’enviament del text de So
groc, per tal que el músic comencés a treballar en la part musical (datada el 24
de juny de 1912):
“Tu as une liberté presque totale. Il faut, bien entendu, souligner certaines
choses, pour ainsi dire les mettre sous le nez ; par exemple, l’opposition
de la croissance coloré à la liquefaction musicale (Tableau VIII : « Wie
eine Scheneke » [com un cargol, en alemany en el text]) – C’est un
moment cardinal: le jaune croît et tout devant lui fond ! Là, j’entends très
fort les bois. [...] Plus loin on pourrait à certains endroits laisser passer
des ‘beautés’, qui se terminent soudain par de l’horrible.” [citat a BOISSEL,
1998, 321]
216

Per exemple, a la segona escena de So groc trobem aquesta indicació: “La musique est
éclatante, violente, avec des la, des si et des la bémol qui se répètent fréquentment. Ces notes
isolées sont finalement engoulies dans le violent tumulte.” [GK, 72]
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Les indicacions de Kandinsky són certament escasses, però no deixen lloc a
dubtes sobre els elements que a ell li interessava destacar de la composició, i
fins i tot fa alguna suggeriment instrumental. És cert però que al llarg dels textos
Kandinsky fa nombroses observacions i indicacions sobre la intensitat, altura o
timbre de la música; fa referència a “una veu femenina greu”, per exemple, o a
un “predomini dels baixos”. A Violeta es precisen específicament els instruments
a utilitzar. També fa referència a la relació entre la música i el que està passant a
l’escenari, indicant per exemple en moments determinats com els colors
apareixen o desapareixen a l’uníson amb la música, o com aquesta reflecteix
determinats moviments o fets que s’esdevenen en escena (com per exemple a la
primera escena de So groc).
No es conserven les “partitures” escrites per Hartmann (que de fet eren més que
res apunts musicals)217, però si que tenim alguns textos manuscrits del
compositor o copiats per Münter que ens permeten veure com havien pensat
treballar aquesta vinculació entre les diverses formes artístiques que actuaven
juntes. Aquests textos es poden considerar esquemes d’orquestració o
d’organització del color, el moviment i el so; en un dels que conservem per a So
groc (v. fig. 8), per exemple, veiem per a cada quadre o escena una estructura
de tres línies en què cadascuna correspon a un element (color, moviment,
música), i que ens apareix amb l’aparença d’un pentagrama (quan l’escena ho
requereix s’afegeix una altra línia per a la veu). En aquesta mena de pentagrama
o partitura, però, no hi ha notes, sinó signes que indicarien el moment en què els
diversos elements haurien d’aparèixer en escena, i sobretot semblen fer
referència als moments culminants de les peces, com els que Kandinsky
assenyala en la seva carta al compositor.
Totes les disciplines artístiques que participen en la creació d’aquestes peces,
doncs, hi són convocades a partir de la seva màxima abstracció i
essencialització (almenys, tal i com Kandinsky és capaç de pensar-la en aquest
217

Hartmann va escriure un article per a l’àlbum Kandinsky 1901-1913 que Walden va publicar a
Berlín la tardor del 1913; a l’article, que finalment no es va publicar i ha romàs inèdit, hi explica el
seu període de col·laboració amb Kandinsky; respecte a la qüestió de la composició musical,
assenyala que la seva feina va romandre en estat d’esbós, perquè només s’hauria pogut acabar
del tot un cop conegut el lloc exacte de representació de la peça [HAHL-KOCH, 1993, 148]
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moment): la pintura hi és present com a formes i llums de colors però sense
representacions exactes, la música com a sons i cants però no melòdicament, la
literatura i la poesia com a paraules i sons, però que no necessàriament tenen
un sentit o segueixen un fil argumental, la dansa i el moviment es limiten a
alguns gestos mecànics,… En aquestes peces, i molt especialment a So groc, la
més treballada i abstracta de totes, Kandinsky està intentant fer realitat la idea
d’aconseguir trobar un espai comú per a totes les arts a partir de la seva
reducció màxima.
Malgrat tots aquests punts comuns principals, també trobem diferències
importants entre les diverses peces entre si. De totes, no hi ha dubte que So
groc és la més elaborada, sobretot si atenem a la gran quantitat d’indicacions de
tipus musical que s’hi fan i a com es complementen clarament amb el
desenvolupament de la peça; en aquest cas, està clar que Kandinsky va treballar
molt per tal de consolidar l’obra com a un treball realment sintètic de sons,
moviments i colors. En aquesta composició gairebé no hi ha textos recitats o
cantats, com si és el cas de Veu i Negre i blanc; en aquestes, en canvi, malgrat
que la música hi és molt present, les indicacions al respecte són molt poc
precises i no passen d’assenyalar en quin moment hauria de sonar o no. Figura
negra és en aquest sentit excepcional, ja que en ella no hi ha cap indicació
musical; si que hi ha, però, moltes indicacions referents a les veus, que són aquí
les protagonistes: “Les voix ont des timbres différents qui s’accordent
musicalement entre eux.” [SF, 110], timbres que són de contralt, tenor, baix,
mezzo,…; i hi apareixen també diàlegs, absents del tot en les anteriors peces.
Tot seguit, i abans de fer alguns comentaris sobre la seva possible interpretació,
passo a oferir un resum dels textos de cadascuna d’aquestes composicions,
advertint una vegada més que en realitat aquests textos són, sobretot, apunts de
colors, llums i sons, més que textos teatrals pròpiament dits, i que per tant el
resum argumental no és més que una imatge llunyana del que podria ser l’obra
escenificada:
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Gelber Klang 218
Després d’una introducció en què es veu el pas del crepuscle a la foscor
mentre es sent un cor, veiem un escenari amb un turó verd davant d’un teló
blau. De dreta a esquerra apareixen cinc gegants de color groc brillant.
Lentament s’acosten a la rampa acompanyats per una música sense
paraules, mentre al seu voltant volen una mena d’ocells vermells amb grans
caps que semblen humans. Els gegants continuen cantant fluixet i es fan
invisibles, el turó es torna blanc i el cel negre; l’orquestra lluita amb el cor i el
guanya, i al final prosceni i escenari es cobreixen d’emanacions blaves.
En la segona escena tenim de nou un turó verd sobre un fons violeta clar,
amb una música estrident interrompuda per pauses freqüents. De sobte el
fons es torna marró, el turó s’enfosqueix i apareix una taca negra indefinida
al centre; a l’esquerra del turó apareix de cop un gran flor groga amb una
fulla, cada vegada més brillant, que en un silenci absolut es balanceja d’una
banda a l’altra, mentre sonen els tons la i si. Apareixen des de l’esquerra
molts homes amb vestits brillants, cadascun d’un color (però no de color
groc), portant flors blanques i recitant junts i per separat un text sobre les
flors, acompanyats de diversos canvis de llum. Mica en mica l’orquestra
cobreix les veus; la flor groga desapareix, les flors blanques es tornen
grogues i els homes se’n van corrent i llencen les flors, com si estiguessin
plenes de sang.
En la tercera escena hi ha dues grans roques vermelloses sobre un fons
negre, i entre les roques tenim els gegants parlant molt baixet entre ells.
Cauen uns raigs de tots els colors, després tot es torna negre, i apareix una
potent llum groga molt brillant que fa que durant una estona no distingim cap
objecte; però si que veiem els gegants, més grans que mai i allunyats uns
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Aquesta és l’obra que es coneix com So groc, tot i que també va tenir altres títols : Gegants,
Composició II, Composició I i Flor groga. Se’n conserven almenys quatre versions diferents; les
dues primeres, escrites en alemany, són precisament les que porten el títol de Riesen [Gegants],
primer amb què Kandinsky va anomenar el seu treball, i nom amb què a vegades és citada en la
bibliografia. La versió manuscrita russa de 1909-11 ja es titula So groc. Tot indica que Kandinsky hi
va començar a treballar el 1908; la música havia de ser Hartmann. El resum que hem presentat
aquí parteix de la versió que va ser publicada a Der blaue Reiter el 1912, i que és, podríem dir, la
versió canònica i a la que es refereixen tots els comentaris i tota la bibliografia [publicada a
BOISSEL, 1998, 68-86]; recordem que en aquesta publicació, la peça anava precedida del text teòric
Sobre la composició escènica, que ja he comentat. Malgrat que aquesta es considera la versió
definitiva, unes anotacions a mà de Kandinsky sobre el seu exemplar de l’almanac fan pensar que
és possible que després de publicar-la hi continués treballant, tot i que no consta que se n’edités
cap versió modificada posteriorment [ibid., 53]
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dels altres. Després es sent una veu de tenor que crida paraules
incomprensibles (com per exemple, “Kalasimunafakola”). Tot es fa fosc. En la
quarta escena veiem una petita capella vermella sense portes ni finestres,
amb una mena de torre blava i una campana, de la que penja una corda que
un nen vestit de blanc va estirant a poc a poc; al seu costat hi ha un senyor
gras vestit de negre, que de sobte crida molt fort: “Silenci!”. El nen deixa la
corda i es fa fosc.
En l’escena següent l’escenari s’inunda lentament d’una llum vermella que es
torna groga; veiem els gegants i les roques, i com abans es fa fosc i després
clar. Els gegants continuen murmurant i mouen les mans, els braços i el cap.
La música es fa més estrident, els gegants es queden quiets i apareix tot de
gent des de l’esquerra vestits amb maillots multicolors que semblen ninots, i
es mouen de diversa manera segons el color; s’escampen per l’escenari. Un
home que va vestit de blanc comença a moure’s en una mena de dansa
canviant sovint de velocitat, seguint a vegades la música i a vegades anant a
la seva. Els altres homes el miren, però aquest es queda quiet de sobte.
Apareixen diverses llums de colors, però després tot es torna blanc (excepte
els gegants). Es senten instruments aïllats de l’orquestra, mentre es mouen
personatges també aïllats; es van fent i desfent grups, fins que al final els
homes vestits de blanc, negre i gris desapareixen i sobre l’escenari només
queden els de colors. Comença un moviment arrítmic, es sent un crit
estrident, diverses llums apareixen, tots els personatges corren, salten i es
mouen, mentre els gegants s’estremeixen. En el moment de màxim desordre
de l’orquestra i sobre l’escenari, es fa fosc i silenciós de cop; només es
veuen els gegants, que s’apaguen poc a poc.
En la darrera escena, que s’ha de produir el més ràpidament possible, veiem
un gegant groc de cara blanca i ulls negres sobre un fons blau, que alça els
braços lentament i es va fent cada vegada més gran; quan la seva figura
ocupa tot l’espai escènic i s’assembla a la d’una creu, de sobte es fa fosc.
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Stimmen 219
Quan s’alça el teló veiem tres personatges ajupits a l’esquerra de l’escenari i
un de dret a la dreta; els personatges ajupits van vestits de vermell fred, verd
fred i blau clar, amb les cares de color verd fosc fred, verd clar groguenc i un
verd fred molt clar, respectivament, i tots tenen les mans taronges. El que
està dret va vestit de negre amb rostre i mans de color groc. Al fons a
l’esquerra veiem un turó, a la dreta muntanyes, un cel grisós i un sol blauverd. Es sent una música que es para quan entra un personatge vestit de tots
colors que camina per darrera els altres personatges. Tota l’escena té un to
borrós; de cop es sent un gran soroll, i l’home que camina diu: “Tout autour
de moi un demi-brouillard trouble. En moi le calme du silence.” [St, 90] ; es
sent música i l’home surt. El personatge dret gira lentament el cap vers els
altres tres i alça a poc a poc la mà esquerra; els altres tres s’aixequen, es
miren i surten per la dreta tot mirant a banda i banda. L’escena s’enfosqueix
però es veu el personatge dret, borrós; es sent música.
En la segona escena apareix de sobte en la foscor una paret groga amb un
portal multicolor, pel que entra una multitud de gent molt variada que omple
l’escena mentre el personatge d’abans marxa; darrera el mur es veuen les
cúpules d’una ciutat, que per la descripció ens remet a la imatge d’una
ciutadella russa medieval. Aquesta és una escena molt viva i acolorida, tant
pels vestits com pels rostres dels personatges; els homes porten cabells
llargs i kaftans, les dones també vestits, els nens camises llargues. Els
personatges es van movent i trobant, un grup animat es forma al fons de
l’escenari mentre altres personatges es mouen lliurement a la part de davant;
entre aquests hi ha un ancià amb un bastó, una dona i un nen, dues noies i
un jove, un jove músic que toca per una noieta, un nen que se’l mira, una
dona corpulenta amb un vestit multicolor. També hi ha una parella
d’enamorats, dos joves que s’agafen de la mà (un vestit de vermell i l’altre de
219

Aquesta peça, Veu, va ser segurament el primer text dels quatre que va escriure, tot i que
Kandinsky sempre col·locaria al principi So groc. Sovint se’l coneix i anomena també com a So
verd i fins i tot Composició I [BOISSEL, 1998, 322]; aquí es resumeix el text manuscrit en alemany.
Kandinsky va indicar expressament que aquesta peça estava directament relacionada amb la seva
pintura Das bunte Leben [La vida multicolor], de 1907 [v. fig. 9] , i de fet en la segona escena
sembla ben bé com si fossin els personatges del seu quadre els que hi participen. També va
acompanyar el text de l’obra de diversos dibuixos i imatges. El monòleg del captaire és molt similar
al text poètic Lied que es va publicar a Klänge. En aquesta peça, i malgrat que en el text es fa
referència sovint al fet que s’ha de sentir música, hi ha molt poques indicacions sobre quines
característiques ha de tenir aquesta.
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blanc), un captaire assegut, sis guerrers amb vestits d’un color groc viu
decorats amb quadres vermells, i dos nens, un que dóna l’esquena a
l’espectador i es mira el seu company. A darrera seu hi ha un home negre
amb una fina barba blanca, al costat d’un home petit; al fons hi ha una
anciana asseguda i darrera d’ella una noia jove amb un vestit verd clar220.
La música sona mentre els grups es formen, i al final tots es queden ben
quiets. La multitud marxa lentament per la dreta de l’escenari, mentre es sent
un monòleg amorós cantat per una veu femenina greu: “Éternel restera ce
qui est passé, pour que guérisse ce qui a été blessé [...]”. Mentre ella canta,
darrera els personatges passen un gran nombre de persones vestides de
blanc amb cares blanques; la música s’atura, i una silueta de dona vestida de
verd passa lentament de dreta a esquerra mirant els espectadors. Es sent el
captaire que canta:
“Je suis paralysé. Sans béquilles
je ne saurais me redresser;
Avant que d’être né
force perdue.
Le soleil éclatant, je ne le vois pas.
Et toucher la lumière, je ne le peux pas.
Avant que d’être né
vision perdue.
Je m’étiole abandonné,
pour les masses je vivrai.
Avant que d’être nés
Sommes venues pour les égarés” [St, 96]
Tota l’escena s’enfosqueix mentre només veiem la figura de verd, i finalment
també aquesta desapareix mentre la música continua sonant.
Schwarz und weiss 221
La primera escena porta el títol de “Blanc”. Es sent música, i al fons es veu
una figura blanca i rodona asseguda; té sobre els genolls un teixit blanc que
penja cap a terra. Al fons es veuen muntanyes d’un blau profund amb taques
220

Kandinsky va preparar un esquema-dibuix d’aquesta escena en què va numerar tots els
personatges i els va adjudicar una llegenda explicativa [v. fig. 11]
221

El títol original de Negre i blanc fou possiblement Negre-blanc-multicolor [BOISSEL, 1998, 99]; la
música d’aquesta composició l’hauria d’haver fet el compositor rus Boleslav Jaworsky, amb qui
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vermelles i grogues, el cel és verd, amb tons blaus i roses; hi ha núvols
blancs i un sol blanc-rosat. En primer pla a l’esquerra hi ha un personatge
vestit de negre assegut en una pedra, que aixeca el braç esquerre.
La segona escena es diu “Negre”; el cel és blau-verd amb dos núvols blancs i
hi ha una muntanya negra. Apareixen homes vestits de negre que travessen
l’escenari de dreta a esquerra, amb algunes pauses; de sobte un home vestit
de blanc amb el rostre groc surt de l’esquerra, s’acosta als altres i estén el
braç esquerre; tot s’atura. Passen unes dones vestides de blanc per darrere
els homes; s’aturen, i també una dona vestida de negre ve corrents des de la
dreta. Després tots els personatges es giren lentament cap a l’espectador,
aixequen els braços i estenen les mans. Es sent la música d’un cor i deixen
caure els braços; només l’home blanc i la dona negra es queden quiets de
perfil amb les mans creuades sobre el pit. La muntanya s’alça, cobreix quasi
tot el fons, es fa una foscor progressiva.
La tercera escena porta per títol “Negre i blanc”. Es sent música, i quan
s’alça el teló es veuen dues grans muntanyes (una blava, l’altra amb estries
vermelles) que deixen veure una estreta banda de cel verdós. A davant hi ha
un turó negre sobre el qual hi ha estirada una gran silueta de dona de perfil
embolicada amb una tela blanca. En un moment donat apareixen per
l’esquerra nombrosos personatges vestits de colors que van en processó de
darrera a davant de l’escena, i acaben formant una llarga filera i cantant:
“Peur très profonde, joie du pressentiment
Sommets glacés, sentiers vertigineux
Voile noir comme la mort. Vents furibonds.
Silence blanc. Déchire et noue!
Liens brisés!
Terres lointaines explorées!
Déchire et noue!
Déchiré et lié
Noir surmonté!
Déchire et noue!” [SW, 106]
Els personatges surten i es va fent fosc. En la quarta i darrera escena es
sent una forta música mentre es veu un cel groc ataronjat amb núvols blancs;
en primer pla hi ha tres grans arbres negres, dos dels quals sembla que
tinguin fruits. Apareix per la dreta un cavaller vestit de negre sobre un cavall
s’havien conegut a Moscou l’octubre de 1910 (i no Hartmann, com en les anteriors). Kandinsky va
preparar també una sèrie d’esbossos per la seva escenografia [v. figs. 14-17]
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blanc; el vent mou els arbres i els núvols creixen. Entren per la dreta uns
personatges vestits en tons de verd que es van asseient de perfil i en fila, les
mans al voltant dels genolls. Es sent passar un cavall mentre el cel es torna
blanc i es formen unes franges negres; els personatges s’aixequen i ja tenen
a les mans unes torxes de flama blanca. Se’n van, mentre els arbres es
mouen i un ocell verd s’aixeca en l’aire mentre es va tornant de color blau.
Schwarze Figur
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En la primera escena tenim vuit personatges vestits de diferents colors,
immòbils. Parlen en timbres diversos, i diuen paraules que en principi no
tenen cap relació entre si. El quart de lluna de color taronja-vermellós baixa
lentament cap a la dreta. Es fa fosc. En la segona escena, el terra és blanc,
el fons vermell i hi ha dos arbres negres a primer pla, en cada banda. Un
home i una dona vestits de blanc amb llargs cabells negres i les cares roses
passen de dreta a esquerra de costat. Abans de sortir s’aturen i parlen a
l’espectador:
“Elle: L’éternelle fusion dans le coeur et la poitrine,
L’éternelle joie et le désir sonore,
Lui: Et l’espoir éternel au ciel et sur la terre,
Et l’éternelle aspiration à l’être, au devenir” [SF, 110]
Entra per la dreta una processó de personatges vestits de color blau cel
portant una llitera blanca que deixen al centre de l’escenari. Els dos
personatges hi pugen, i la processó surt. A darrera hi camina una gran
silueta negra amb el cap de color verdós que estén el seu llarg braç sobre la
llitera. El cel es torna de color porpra i els arbres s’inclinen.
En la tercera escena tenim el mateix decorat i personatges de la primera,
que ara canten. Al fons passa una barca negra amb la silueta negra que
estén els braços; passa a poc a poc i desapareix entre les primeres roques.
Els personatges es giren cap a ella

la segueixen un moment, després

s’asseuen i alguns parlen. En la quarta escena apareix un arc de Sant Martí
sobre un cel lila. Hi ha un castell sobre unes roques blaves amb cúpules
222

De Figura negra només en tenim una versió. Aquesta peça està pensada quasi com una
escenografia a cappella; no hi ha cap efecte musical, només alguns sons de veus humanes. Es
composa de quatre quadres més un cinquè en un registre del tot diferent.
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daurades i una franja de mar de color maragda. També hi ha un arbre
vermell a la dreta i un de groc clar amb flors grogues a l’esquerra. Entren
homes i dones vestits de rosa corrents i agafats de la mà, ballant i moventse; després fan dos grups que es persegueixen, i finalment queden per
parelles home-dona formant grupet i cantant. Per la dreta entra una silueta
de rostre blanc i embolicada de blau, que es queda quieta i fa senyes amb el
dit; entra una altra silueta per la dreta, en van entrant unes quantes per
grupets i acaben ocupant tot el fons de l’escena. Desapareix l’arc de Sant
Martí i un gran núvol s’alça al fons. Els personatges roses es giren i queden
hipnotitzats al veure les dones blaves que es van movent endavant. El cel es
torna negre i el núvol blanc, els personatges de rosa criden, es fa fosc del tot;
mentre, el cor darrera l’escenari canta “Aucun son, aucun son” [SF, 114]
En la darrera escena (que sembla totalment desvinculada de les precedents)
tenim un cel taronja i avets blaus. Hi ha un nen assegut a terra vestit de verd
i pelant un tronc; es sent un cucut, el nen parla. Entra una nena i comencen a
parlar amorosament. Un home de negre surt de darrera un avet, els nens
primer s’espanten; després se’l miren i a un senyal seu comencen a apropars’hi lentament. Es sent el cucut cantar dues vegades. Es fa fosc.
La interpretació d’aquestes composicions, tant de cadascuna d’elles per separat
com des d’un punt de vista integral, resulta molt complexa. A tall d’exemple,
veiem tot seguit la diversitat d’interpretacions que ha suscitat So groc, la més
coneguda i comentada de les quatre. Jelavich, per exemple, en fa una lectura
optimista i espiritualista en què considera que la peça podria tenir a veure amb
l’evolució de la humanitat: en la primera escena els humans són encara mig
animals (ocells), que després evolucionen cap a una societat molt vinculada a la
natura (flors); aquests personatges podrien ser pagesos. També apareixerien
burgesos vestits de gris. La cinquena escena podria representar la societat del
futur, en què les figures aprenen a moure’s després que la burgesia
desaparegui. L’última escena seria una visió cristiana de reconciliació (blau i
groc, esperit i matèria) [JELAVICH, 1985]. En el seu primer article dedicat a la
qüestió, Sheppard feia en canvi una lectura més pessimista del text [SHEPPARD,
1975]; la seva anàlisi parteix d’estudiar el simbolisme dels colors a partir sobretot
del que en diu el propi Kandinsky a De l’espiritual en l’art. En el seu segon text
dedicat a l’obra precisa una mica més els seus comentaris; segons ell, aquesta
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obra s’ha interpretat normalment com una confirmació de la visió apocalíptica
que Kandinsky tenia de la història, amb un final optimista. El cert és que hi
apareixen, com a les altres, quatre temes principals en col·lisió: la llum espiritual,
la foscor metafísica, la violència tectònica i el materialisme burgès [SHEPPARD,
1990]. Seguint de nou amb les associacions de colors que Kandinsky havia
plantejat a De l’espiritual en l’art, Sheppard considera que la violència és un
tema principal d’aquesta peça; en la seva lectura, la majoria d’escenes acaben
en foscor (només en la primera triomfa la claror), i al final, també després del
creixement del gegant, l’escena s’enfosqueix. La violència sembla més potent
que l’espiritualitat.
Segons Stein, el tema bàsic subjacent de l’obra seria la lluita entre els elements
material i espiritual, però la visió final que l’artista n’obtindria seria positiva i
utòpica: “[...] his works after 1910 looked towards the future and the presentiment
of impending apocalypse, followed by its idyllic, utopian aftermath. Romanticism
yielded to visionary proclivities which were hopeful and spiritual.” [STEIN, 1983,
64]. Tots aquests autors basen la seva lectura en el sentit espiritual de l’obra,
però cap d’elles esmenta directament les influències de Steiner i Schuré, que en
canvi per Washton-Long són capitals [WASHTON-LONG, 1972]. Finalment, Lista
també ens recorda que les lectures vinculades a la interpretació de l’obra com
una visió simbòlica de la narrativa de la Redempció han estat les més habituals
[LISTA, 1998, 51].
Com dèiem doncs, la lectura de les composicions des d’aquest punt de vista,
diguem-ne, iconològic, és difícil; certament, és possible aïllar alguns elements
simbòlics significatius en el conjunt d’aquests treballs, com per exemple els
gegants, el cavaller o l’ocell blau que apareixen al final de, respectivament, So
groc i Negre i blanc, respectivament. La pervivència d’elements simbòlics en el
treball de Kandinsky ha estat assenyalada àmpliament per molts autors, com ara
la mateixa Washton-Long, que encara veu elements religiosos en la seva pintura
en l’època de la Bauhaus i fins i tot més tard. Així, vincular el gegant amb la
figura de Crist, el cavaller (tema present en moltíssimes pintures de Kandinsky,
així com en el títol de l’almanac) amb el personatge del salvador, i interpretar
l’ocell blau (tant pel seu caràcter com pel seu color) com un element de relació
amb l’espiritual, es pot sustentar perfectament a partir de les interpretacions més
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iconològiques de l’obra del pintor. També es poden trobar en aquestes peces,
com en les seves pintures, nombroses referències al folklore i a la mitologia
russes, a partir de les quals poden sorgir altres línies d’interpretació.
Així mateix, i seguint la línia que proposa especialment Sheppard, es podria fer
una lectura molt interessant aplicant als colors que apareixen en les peces els
sentits i significats que el propi Kandinsky els dóna en els seus textos. Abans en
aquest treball hem fet al·lusió a com Kandinsky utilitza elements musicals per tal
de descriure com sent ell els colors, i aquestes mateixes relacions es podrien
utilitzar en aquestes composicions per tal d’imaginar-nos com podria ser la
música que les acompanyés. A més, a De l’espiritual en l’art Kandinsky també
atorga característiques diguem-ne “espirituals” als colors, que també poden
servir aquí per aprofundir en la interpretació del sentit de les composicions [UG,
77-97]. I algunes de les imatges poètiques que Kandinsky utilitza en els textos
escènics les trobem també clarament a De l’espiritual en l’art; per citar només un
exemple, la referència al “silenci blanc” que trobem a Negre i blanc [SW, 106]
Kandinsky la desenvolupa també àmpliament a De l’espiritual en l’art 223.
Una altra forma d’aproximació a les composicions podria ser intentar buscar els
seus punts de contacte i les relacions amb la pintura de Kandinsky d’aquesta
època (el període 1908-1911, des de l’inici de la seva escriptura fins a la
publicació de So groc a Der blaue Reiter). En un primer nivell, aquestes relacions
són de tipus iconogràfic, cosa que ens permet veure que existeix una unitat de
concepció i una evolució paral·lela força clara. Com ja hem comentat, Veu,
possiblement la primera de les obres que va escriure, parteix d’una pintura molt
significativa de Kandinsky, La vida multicolor de 1907 (v. fig. 9). Aquesta obra es
pot considerar la culminació de la seva sèrie de pintures inspirades en el folklore,
els mites i l’art popular rus: es tracta de peces creades entre 1902 i 1907,
aproximadament, de caire completament figuratiu en què Kandinsky havia
acabat utilitzant pintura de colors molt vius sobre un fons negre per tal d’evocar
diversos episodis de l’imaginari dels contes populars del seu país. El quadre,
223

“Por eso, el blanco actúa sobre nuestra alma como un gran silencio absoluto. [...] Es un silencio
que no está muerto sinó, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un silencio
que de pronto puede comprenderse. Es la nada juvenil o, mejor dicho, la nada anterior al
comienzo, al nacimiento. Quizá la tierra sonaba así en los tiempos blancos de la era glacial.” [UG,
86]
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probablement el més esquemàtic i “abstracte” de la sèrie, ens remet, a banda de
a molts personatges de contes i llegendes, també a la pròpia experiència del
pintor al Vólogda, el seu gran contacte amb aquest món rural que en el pla mític i
imaginari tant l’impressionava. En el quadre hi apareixen molts elements que tant
abans com després d’aquesta data podem trobar una i altra vegada en la pintura
de Kandinsky (el cavaller, el riu, la parella d’amants, la ciutadella medieval,...)
amb un contingut simbòlic que ha estat àmpliament analitzat.
Veu es va començar a escriure molt poc després que Kandinsky acabés de
pintar el quadre, i d’alguna manera l’exercici que hi fa el pintor és donar vida als
personatges de la pintura; malgrat que l’escenari que Kandinsky evoca i que
veiem esbossat en uns dibuixos que acompanyen un dels manuscrits del text (v.
figs. 10-12) no és exactament el mateix del quadre, molts dels personatges, com
abans hem esmentat, coincideixen. En aquest cas, doncs, la relació entre quadre
i composició sembla néixer de la voluntat de l’artista de donar veu i moviment a
uns personatges ja creats per ell, en una escena que evoca un ambient de faula,
com una primera prova del que el llenguatge escènic podia donar de si. Però
també es pot entendre que Kandinsky està començant a explorar noves vies
d’expressió a partir de recursos coneguts, com si amb la pintura tal i com
aleshores l’havia entès no en fes prou i comencés a necessitar alguna altra cosa.
Estem encara lluny del moment en què Kandinsky està preparat per realitzar
pintura abstracta; en aquest moment, de fet, l’abstracció no ha aparegut encara
ni tan sols com una intuïció teòrica. En el seu treball escènic Kandinsky està
portant a terme un treball experimental que, tot i partir del mateix material que la
seva pintura, obre vies que aquesta encara trigarà un temps en explorar.
En el cas de Negre i blanc no es pot identificar tan fàcilment una relació
específica amb cap quadre en concret; però el fet que en l’obra hi tingui un paper
tan important la muntanya (que no només és present com un decorat, sinó que
en determinats moments esdevé gairebé un personatge més) la relaciona amb
una àmplia sèrie de quadres pintats per Kandinsky sobretot a partir de 1908, en
què la muntanya, un altre element simbòlic recurrent, va adquirint cada vegada
més importància. D’aquests, potser el quadre més significatiu és l’oli La
muntanya blava (v. fig. 13), pintat precisament entre 1908 i 1909 i en què uns
genets cavalquen davant d’una gran muntanya d’aquest color (motiu que
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reapareixerà el 1911 al centre de Composició IV [v. fig. 14], així com en moltes
altes obres del període de transició vers l’abstracció). Recordem que la primera
escena de Negre i blanc té lloc precisament davant d’unes grans muntanyes
blaves, que en la segona escena han esdevingut una sola muntanya negra i a la
tercera una muntanya de color blau molt fosc i una altra amb estries roges; a la
darrera escena, malgrat que no s’esmenten les muntanyes, també hi són
presents cavalls i cavaller.
En relació a aquesta obra s’han publicat també alguns dels esbossos pictòrics
que Kandinsky hauria creat pensant precisament en l’escenografia d’aquesta
composició (v. figs. 15-18; excepte la primera, aquestes aquarel·les, de fet, són
còpies que Olga von Hartmann va fer de les aquarel·les originals de Kandinsky).
Més enllà de la vinculació iconogràfica tant amb la composició com amb les
altres obres ja esmentades, en aquestes aquarel·les datades també entre 1908 i
1909 es fa patent com Kandinsky treballa des d’una perspectiva plenament
figurativa, però també es percep una evolució plàstica paral·lela a la seva pintura
a l’oli del període; i per això trobem formes cada vegada més fluïdes i
orgàniques, menys naturalistes, i una importància clara del color com a element
expressiu i organitzatiu de les obres.
Pel que fa a Figura negra, s’han publicat també alguns esbossos de Kandinsky
relatius a l’escenografia que va preparar per a la quarta escena, en què apareix
un gran arc de Sant Martí (v. figs. 19-21); aquests esbossos es poden posar en
relació amb una petita pintura a l’oli també del mateix 1908, en què apareixen
uns personatges vestits de blanc i rosa que també veiem en aquesta escena de
la composició (v. fig. 22). Val a dir que l’arc de Sant Martí és un altre motiu
recurrent en la iconografia de la pintura de Kandinsky d’aquest període, i ocupa
un lloc rellevant en moltes obres com per exemple a la ja esmentada Composició
IV (1910), per exemple, quadre clau en la transició de Kandinsky de la figuració
vers l’abstracció.
En aquests tres casos, doncs, hem vist que és possible establir relacions
iconogràfiques entre les composicions escèniques i algunes pintures de la
mateixa època; una primera deducció que podríem fer és doncs la de que
l’univers de Kandinsky en aquest període podia expressar-se indistintament en
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diversos mitjans. Que ho fes en l’escena, a més de en la pintura, podria indicar la
necessitat d’anar més enllà d’una forma artística que segurament en aquest
moment començava a ser excessivament constrictiva i limitada. Els recursos (a
més dels visuals) que Kandinsky utilitzarà en les composicions, comparativament
al grau de figuració de les pintures, indiquen un grau de reflexió formal força més
avançat que el que la seva imatgeria havia mostrat fins aleshores. És possible
que Kandinsky es sentís més lliure per explorar en un mitjà que en aquest
moment encara era principalment un experiment, i per tant que fos més fàcil
innovar en les composicions que no pas en la pintura.
Per fer un pas més en aquesta comparació entre les composicions i les pintures,
caldrà que ens fixem ara en So groc, el paper de la qual és clau; com ja hem dit,
fou la composició que tingué el període d’elaboració més llarg, i és justament per
haver estat treballada al llarg d’uns anys molt significatius en l’evolució del pintor,
en què la seva mateixa història va paral·lela a la de la progressiva assimilació de
l’abstracció en la seva obra pictòrica. El propi Kandinsky va escriure sobre
l’evolució viscuda en la seva pintura entre Das bunte Leben (1907) i Composició
VI (1913) (v. fig. 23) , i per tant des de la figuració a l’abstracció:
“Así es como, en mis cuadros, el objeto no dejó de disolverse por sí
mismo, como puede comprobarse en casi todos mis trabajos de 1910. El
objeto no quería y no debía aún desaparecer completamente de mis
cuadros. [...] En varias ocasiones he sostenido que el objeto como tal
desprende una determinada resonancia espiritual que puede servir y
sirve efectivamente, en todos los aspectos, de material al arte. Y yo
estaba más deseoso aún de buscar las formas pictóricas puras a través
de esta resonancia espiritual. [...] Aquí y allí, formas puramente absractas
se introducían por sí mismas en la obra, formas que debían actuar de un
modo únicamente pictórico, sin las resonancias de las que acabo de
hablar. En otros términos, no tenía aún bastante madurez para sentir la
forma abstracta pura, sin soporte objetivo. Si en este momento hubiera
poseído ya esta facultad, habría producido cuadros absolutos desde esta
época.” [KE, 53-54]
Ja hem parlant anteriorment de les dificultats de Kandinsky per prescindir de
l’objecte en els seus quadres, com a forma de no renunciar a cap mitjà expressiu
de transmissió de l’espiritual mentre cercava la forma que li permetés major
llibertat en aquesta expressió. Igual que en les seves pintures d’aquests anys, en
què la transició es fa gradual, l’objecte es dissol mica en mica i els elements
abstractes es van fent més importants, també a So groc observem una evolució
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dels seus elements constituents en termes molt similars. En la seva forma final,
So groc manté uns quants elements figuratius i dramàtics convencionals que
provenen majorment de les seves primeres peces teatrals, però situats en un
context que és fonamentalment abstracte, i que cal interpretar justament a la
llum d’aquest fet, i no pas del sentit concret d’aquests elements que podem
identificar. El més rellevant de l’obra, igual com en moltes pintures d’aquests
anys, no està tant en la identificació i interpretació dels elements figuratius i
simbòlics que hi apareixen, sinó més aviat en la capacitat d’aquests de
desaparèixer progressivament per deixar lloc només a les vibracions espirituals
És significatiu que en el cas de So groc no disposem pràcticament de dibuixos
referents a la seva posta en escena (més enllà d’alguns esquemes molt bàsics i
primerencs), malgrat que hi ha una pintura a l’oli, Quadre amb troica de 1911, en
què apareixen a l’esquerra unes figures que segurament cal interpretar com els
gegants grocs que protagonitzen la peça (v. fig. 24). Es tracta d’una de les
pintures del moment en què Kandinsky barreja elements clarament figuratius
amb altres més abstractes, però en el context de les obres d’aquest període ens
apareix com una de les més conservadores. La pintura, però, no sembla tenir
relació directa amb la posta en escena de la peça. L’únic dibuix que
probablement podem relacionar directament amb l’obra és un croquis en què es
mostra una figura alçant els braços en creu, que és possible que tingui a veure
amb la darrera de les escenes de la composició (v. fig. 25). En canvi, si que
disposem d’alguns esquemes d’orquestració del color, en els que Kandinsky (i
seguint el seu model, també el compositor Hartmann) intenta posar en relació
justament els diversos nivells de l’obra: color, musica, veus parlades i moviment
(v. figs. 8 i 26). Com hem comentat abans, aquests esquemes són com uns
pentagrames o unes notacions quasi musicals, i probablement mostren com
Kandinsky pensava la interrelació entre les diversos formes artístiques, reduïdes
totes elles a un mínim d’elements.
A So groc només hi ha alguna breu indicació que ens remeti directament a la
seva relació amb la pintura; en la primera escena es diu que “le fond devient bleu
sombre (en suivant la musique) et s’entoure de larges bordures noirs (comme un
tableau)” [GK, 70]. Aquestes vores negres no apareixen de forma específica en
cap obra del període, en algunes de les quals, però, si que apareixen formes
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negres; la més significativa és probablement Composició V, de 1911 (v. fig. 27),
una obra pràcticament del tot abstracta en la que precisament l’element més
destacat és una mena de gran cinta negra que ondula en el centre del quadre.
Alguns autors han identificat altres tipus de relacions formals concretes entre
l’evolució de la pintura de Kandinsky i aquesta composició escènica en
particular; així, Bozal considera que a partir de 1910-11 la llum de la pintura de
Kandinsky canvia i es fa més teatral, artificial i escenogràfica [BOZAL, 2003, 52].
Igual com en les composicions la llum esdevé un element més de la pròpia acció
escènica, en la pintura la llum adquireix un protagonisme propi.
So groc es situa, en la seva forma definitiva (1912), precisament en el llindar de
l’abstracció, és a dir, en el moment en què Kandinsky opta definitivament per
aquesta possibilitat com a mitjà que ha de deixar ressonar més lliure i fortament
els elements espirituals vinculats als seus mitjans plàstics. En aquest sentit, el
seu treball amb els elements escènics va paral·lel al que està realitzant en la
seva pintura del moment, en què precisament assaja i experimenta l’abstracció
com a possibilitat real (fins aleshores només intuïda teòricament) d’expressió
plàstica; com dèiem abans, les composicions escèniques neixen a partir de la
combinació de mitjans procedents de diverses formes artístiques, reduïts al
màxim grau d’abstracció al que Kandinsky és capaç d’arribar en aquest moment.
La lectura de la composició en relació a les pintures afegeix arguments al fet que
en aquesta recerca, l’experimentació amb tots els mitjans que tenia a l’abast
units en una sola gran obra sintètica esdevé una eina clau que també repercutirà
clarament en la seva obra pintada, mitjà al que es dedicarà prioritàriament quan
aviat deixi de banda el treball escènic per tal de concentrar-se en un aspecte
específic del seu treball.
És per això que la interpretació de les composicions en el seu conjunt i de So
groc en particular, com a peça més significativa, no s’hauria de basar tant en el
sentit de cadascun dels seus elements en particular com en la lectura que
podem fer del procés i el resultat del treball en el seu conjunt (igual com en la
pintura de l’època, el més rellevant no rau pas en interpretar cada element que
podem identificar dins el caos de les formes i colors, sinó en el fet que
precisament Kandinsky està abandonant aquests elements concrets). És per
això que les lectures de tipus simbòlic, tot i el seu interès, perden rellevància
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enfront de la possibilitat d’interpretar el conjunt de les composicions d’una forma
molt més àmplia; i així, coincideixo plenament amb Lista quan afirma que allò
més interessant d’aquest treball no és possiblement el sentit específic que
cadascuna de les peces pugui tenir, sinó la seva comprensió “comme la mise en
oeuvre d’un procesuss formel ayant pour finalité le dévoilement ontologique de
l’art” [LISTA, 1998, 51]. És a dir, que a diferència de les composicions teatrals
més convencionals, o fins i tot d’altres obres de Kandinsky de caràcter més
narratiu, allò important en aquestes peces no és què expliquen (un possible
contingut que, per les seves múltiples referències, roman per a nosaltres
fonamentalment hermètic), sinó clarament com ho expliquen, i perquè ho fan així
(i perquè observem una progressiva evolució en la complexitat i en l’abstracció
d’aquesta forma de narració). Aquí és precisament la forma la que esdevé
significant, perquè la pròpia forma escollida és el contingut: és pel fet de ser
composicions totals en què participen totes les disciplines que són tan importants
en el conjunt de l’obra de l’artista d’aquest període, en què es poden interpretar
pràcticament com a fars o senyals que indiquen un camí al qual l’obra pictòrica
de l’artista no podia fer altra cosa més que adreçar-s’hi, i és en tant que això que
ens diuen alguna cosa. I el missatge que llancen no és altre, com ja hem anat
veient, que la possibilitat de reunificació del món.
Kandinsky conclou precisament les pàgines que dedica a De l’espiritual en l’art a
parlar-nos de la interpretació dels colors amb un passatge en què deixa molt
clares les limitacions del llenguatge per fer referència a allò que només l’art pot
expressar: “Está claro que todas las definiciones que hemos dado de los colores
simples son muy aproximadas y provisionales. Como también lo son los
sentimientos que hemos citado para expresarlos (alegría, tristeza,...)”; i continua
dient:
“Los tonos de los colores, al igual que los de la música, son de naturaleza
más matizada, despiertan vibraciones anímicas mucho más finas que las
que podemos expresar con palabras. Cada tono encontrará con el tiempo
su expresión en la palabra material, pero siempre quedará un residuo, no
expresado por ella, que no constituye un rasgo accesorio del tono sino
precisamente su esencia. Por eso las palabras son y serán siempre
meros indicadores, etiquetas externas de los colores. En la imposibilidad
de sustituir la esencia del color por la palabra o por otro medio radica la
posibilidad del arte monumental. En éste se realiza, entre las múltiples y
ricas combinaciones posibles, una que se apoya precisamente en lo que
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acabamos de constatar: En el arte monumental el mismo sonido interior
puede ser expresado por diferentes artes en el mismo instante.” [UG, 92]
Per Kandinsky, com hem anat veient, totes les formes artístiques són
necessàries, perquè cadascuna aporta alguna ressonància diferent a l’ànima de
l’individu; si recordem el que dèiem en un capítol anterior, el valor d’aquestes
ressonàncies espirituals s’amplia i es complementa justament en la combinació
de mitjans diferents (si no és el mateix un triangle groc que un cercle groc, per
exemple, tampoc és el mateix la pintura sola que la combinació de color i so).
També hem vist que el mateix criteri es pot aplicar al fet que elements narratius,
simbòlics o figuratius romanguin encara en el seu treball en aparença més
abstracte: el valor com a ressonància espiritual dels diversos elements es suma,
i res és mai suficient per tal de fer arribar a l’ànima dels receptors el valor
espiritual del nou missatge. Un exemple clar d’això ens el pot donar la història de
la creació de la ja citada Composició VI (1913) (v. fig. 23), una de les obres
majors de l’artista del període anterior a la Iª Guerra Mundial [FAXEDAS, 2000, 6873]; en aquest cas la peça final parteix d’una primera pintura sobre vidre,
anomenada Diluvi (1911), l’impacte de la qual en l’ànim del propi pintor el va
anar portant a una elaboració cada vegada més complexa del tema en què va
acabar prescindint de tot element figuratiu o simbòlic, i va acabar expressant
aquest impacte i la força del concepte a través de mitjans abstractes,
exclusivament pictòrics.
Un cop recordat tot això, penso que es fa evident que la importància de les
composicions escèniques rau precisament en el seu propi existir com a peces
sorgides de la necessitat de combinar tots els recursos artístics dels que
Kandinsky

disposava

(color,

llum,

música,

so,

text,

paraules,

gestos,

escenografia,...), justament seguint aquesta idea que cadascuna d’aquestes
disciplines podia fer alguna aportació específica al conjunt de l’obra, i en el
benentès també que no totes elles afectarien de la mateixa manera tots els
espectadors. Cal admetre però que, finalment, no totes les arts tenien la mateixa
importància en aquest projecte de Kandinsky: el paper del text, per exemple,
l’element articulador tradicional del teatre, es veu molt reduït; Kandinsky sembla
voler jugar preferentment amb el so de les paraules per elles mateixes, seguint
una mica la idea que ell mateix havia explorat a De l’espiritual en l’art de que la
ressonància produïda per una paraula o pel seu so aïllat del seu sentit eren

329

efectes completament diferents. Malgrat això, incorpora poemes, com hem vist,
que a més es vinculen amb altres peces poètiques.
Hem fet esment nombroses vegades a la importància de la música, malgrat que
ara aquesta se’ns fa difícil de reconèixer perquè no en tenim cap dada concreta;
tant les moltes indicacions que Kandinsky dóna, com el propi joc a partir dels
colors fan veure clarament que la música era un element fonamental d’aquestes
peces, fins el punt que alguns autors han plantejat la possibilitat que fos només
una mena de “fil musical” el que lligava des d’un punt de vista de continguts
cadascuna de les peces224. Però això no obsta perquè finalment el color sigui
dubte l’element més impactant d’aquestes composicions, almenys en l’estat en
què en disposem ara, i sempre sense que puguem saber amb claredat com
s’hauria materialitzat realment en escena aquest desplegament colorístic que
Kandinsky apunta en els seus textos.
Malgrat les diferències entre les diverses peces, el desplegament de recursos
que fa Kandinsky és sens dubte espectacular; i així, l’obra d’art total, o d’art
monumental, que són aquestes composicions se’ns mostra, no només com la
suma de les ressonàncies de cadascun dels seus components artístics
aïlladament, ni tampoc de la combinació d’aquests elements entre si. A tot això,
que hi és, les composicions escèniques hi aporten les noves ressonàncies
produïdes pel seu mateix existir com a obra d’art total, i per tant el propi
concepte d’integració aporta un nou sentit i un nou missatge a aquestes obres.
És per això que esdevenen un paradigma privilegiat del que volia ser l’obra de
Kandinsky en aquest període. Del fet que el “missatge” d’aquestes peces es
desprèn d’aquest seu ser obres d’art total225, en testimonien elements com, per
exemple, que els moments més intensos d’aquestes composicions no són
possiblement els moments culminants des d’un punt de vista narratiu o
argumental, sinó precisament aquells moments que apareixen com a claus des
del punt de vista de la composició sinestètica. Cadascuna de les peces té un o
224

“Kandinsky voit dans la musique le nouveau conducteur de l’art théâtral, susceptible d’organiser
le déroulement temporel de l’oeuvre scénique sur un mode non littéraire, mais « abstrait ». La
clarté de construction, le discernement rigoureux des parties témoignent d’une prise en compte
indépendante de chaque langage artistique au sein de la totalité.” [LISTA, 1998, 41]
225

“Si “message” il y a dans Sonorité jaune, ce message s’adresse, par des moyens purement
artistiques, à la perception à la fois multiple et unifiée qui est sollicitée chez le spectateur de
l’oeuvre d’art totale. La synesthésie est l’un de ces moyens.” [LISTA, 1998, 47]
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més moments en què tots els mitjans semblen posar-se en joc a l’uníson, com
per produir un impacte múltiple i perdurable en l’espectador. En el cas de So
groc, per exemple, aquest moment es produeix a la cinquena escena, quan a
més dels gegants tenim a l’escenari un munt de personatges amb vestits
multicolors que es mouen, ballen i s’agrupen de diverses formes, mentre van
essent il·luminats i seguint una música que finalment es torna arrítmica i veloç
fins que tots desapareixen i en escena es fa fosc. En el cas de Veu és la segona
escena la que marca el punt culminant, i a Negre i blanc és també la segona,
que és quan apareixen més personatges, moviment i color sobre l’escenari. En
tots aquests casos, fins i tot les indicacions nues de l’autor ens fan adonar de la
potència de l‘espectacle que tenia en ment en el moment d’escriure-les. És per
tot això, doncs, que finalment el que aquestes composicions ens mostren és com
la seva pròpia existència com a obra d’art depèn del fet que són resultat de la
conjunció de tots els seus elements constitutius, i no del valor de cada element
en si; tal i com escriu Conio, “C’est la corrélation interne, organique entre les
éléments constitutifs de l’oeuvre d’art totale qui les amène à la vie. Le mot-clé de
la philosophie de Kandinsky est une conjonction de coordination: “et”, qui
désigne la liaison entre les parties et le tout sans laquelle il ne peut y avoir de vie
de l’esprit, ce Tout n’étant lui-même que la résultante d’un ensemble complexe
de rapports” [CONIO, 1990, 108]. Quelcom molt similar ho havia apuntat ja el
mateix Hartmann en un text inèdit ja esmentat de 1913, en què donava la seva
visió del sentit del treball de Kandinsky en les composicions escèniques al llarg
del temps que van treballar junts:
“Questo periodo fu caratterizzato dal suo crescente interesse per la
musica, dalle sue idee in merito alla dottrina pittorica in una qualche
connessione con la teoria musicale e dalla perenne isoddisfazione per il
teatro odierno (in particolare per l’opera). [...] La sua interesantissima
‘Composizione teatrale’ [So groc], che probabilmente solo in futuro verrà
realizzata sulla scena, fu uno dei risultati di queste sue idee... Posso solo
sottolineare che l’idea dell’artista è originale già perché considera
elementi del tutto autonomi le tre componenti, ciascuna delle quali nella
costruzione dell’opera complessiva ha uin destino e una vita autonomi”
[reproduït a HAHL-KOCH, 1993, 150]

A banda d’aquestes composicions, es conserva també una altra peça molt breu
de 1909 anomenada Nachspiel [Postludi]; malgrat el títol, no se sap per
acompanyar quina peça Kandinsky hauria escrit aquest text, o si el va concebre
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autònomament. No té diàlegs ni elements sonors ni musicals, i de fet el text
sembla més que res una narració molt vinculada a l’univers pictòric i gràfic de
Kandinsky en aquell moment, perquè són molts els elements de l’obra que es
poden relacionar amb elements que apareixen en pintures seves del moment.
Per exemple, apareixen la muntanya blanca amb taques negres desiguals, i un
genet blau que cavalca un cavall vermell [Na, 120]; el tema del cavaller blau, de
fet, és un leitmotiv constant de l’obra de Kandinsky.
Després de la tetralogia que hem comentat fins ara, Kandinsky va escriure
encara una altra composició escènica que participa en gran mesura de l’esperit
de les peces de les que hem anat parlant fins ara. Es tracta de Violett [Violeta]226
(1914), obra que parteix en alguns aspectes de la concepció de Veu, i que per
tant, com aquesta, també s’inspira en part en el quadre La vida multicolor (1907).
Tot i que els seus principis generals son els mateixos que les altres obres, que
veiem com hi apareixen alguns elements simbòlics que hem vist reiteradament a
les altres peces227, i que fins i tot reprèn fragments de textos de Veu i de Figura
negra, també en aquesta peça s’hi fan aportacions radicalment noves: hi apareix
una vena absurda i humorística que la relaciona d’alguna manera amb el
dadaisme (recordem l’admiració que Hugo Ball sentia per Kandinsky, que en
aquest cas podria aparèixer com un autèntic precursor228), però al mateix temps
l’obra és molt més llarga i narrativa, la posta en escena més realista i la paraula
hi té un paper més important. Entre els elements més “convencionals”, s’hi
compten que al principi de la peça Kandinsky hi enumera els escenaris en què
tindrà lloc i els (molt nombrosos) personatges que hi participaran; els diàlegs hi
tenen un paper molt important, malgrat que els textos no tenen cap sentit
concret. El text conté moltes indicacions escèniques, que en alguns casos fins i
tot precisen quants segons ha de durar determinat efecte.

226

La versió alemanya es diu Violett, i la russa, de la que partim aquí, es diu La cortina/teló violeta.
Cal tenir present que el 1926 Kandinsky va revisar la setena escena, que va quedar del tot
reescrita.
227

Elements simbòlics que també són recurrents en la pintura de l’artista, com ja hem dit, com per
exemple l’ocell o el cavaller [Vi, 254], o l’aigua i les barques [Vi, 258]
228

De fet Ball va ser qui va portar a terme l’únic intent conegut de muntar aquesta peça, a Munic
[BOISSEL, 1998, 213]
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Pel que fa a la música, s’hi fa poca referència, malgrat que es fan al·lusions a
instruments concrets en determinats moments (per exemple, en la segona
escena es senten una trompeta i un tambor, a la tercera un violí, a la cinquena
instruments de vent); més que de música, però, aquí sembla que el que es fa
present són els sons dels instruments que acompanyen l’acció en moments
puntuals. I no només instruments: elements com carraques, cascavells i xiulets
també són esmentats en moments concrets com a sons específics a sentir [Vi,
234]. Res indica doncs que la peça anés acompanyada d’una partitura musical
pròpia, perquè totes les indicacions al respecte estan incorporades al text de la
composició i com dèiem, en cap moment s’especifica que els sons musicals
s’hagin de correspondre a una melodia en concret.
Com en les altres peces, la part visual i el color són segurament l’element més
destacat; i malgrat que com veiem aquesta és una peça més “narrativa” i més
textual, també és cert que en ella hi trobem episodis que són pràcticament
l’evocació d’una pintura abstracta. Un primer exemple el trobem en l’intermedi
entre la segona i la tercera escenes:
“Obscurité. Dans l’angle supérieur à droite apparaît un minuscule point
rouge. Il s’allume lentement et enfle. Un rayon blanc va à sa rencontre
depuis le coin inférieur gauche. Le rouge passe au centre en formant un
grand cercle. Le blanc le fuit vers l’haut. En bas à droite un ovale bleu
clair va de-ci de-là sur place. Un cercle jaune froissé apparaît au centre
du rouge, s’en va rapidement vers le haut et se presse sur le coin de
droite, ce qui se répète trois fois [...]” [Vi, 238-240]
Escenes similars les tornem a trobar en altres “Intermedis”, per exemple, entre
les escenes quarta i cinquena [Vi, 252], en què a més de la imatge de taques de
colors en moviment, s’especifiquen també moviments i sons: una explosió, un
tambor, una veu d’infant. En alguns moments concrets de l’acció també
s’evoquen escenes que ens remeten immediatament a imatges molt pictòriques;
per exemple, en la sisena escena:
“À ce moment-là apparaît de nouveau à sa place antérieure le soleil
tandis qu’à droite, en bas, monte une lune rouge qui glisse le long d’une
maison vers le haut. Du ciel tombent quelques étoiles multicolores. Un
rayon merveilleux, bleu, odoriférant tombe sur le joueur d’orgue de
Barbarie. Des rayons multicolores sont envoyés par le soleil sur le milieu
de la scène et sur son coté gauche de sorte que le groupe des ouvriers
devient tacheté et rayé.” [Vi, 264]
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Aquesta dansa de formes i colors sembla evocar la pintura que Kandinsky
portarà a terme ja als anys vint, en la seva època de la Bauhaus; el paper
predominant de les formes circulars (punts, cercles, sol, lluna), que es
convertiran en la forma més important i significativa en els quadres d’aquest
període, accentua la relació. El propi Kandinsky va deixar ben patent la
importància que el cercle va tenir per ell en aquest període:
“If I have, e.g., in recent years so frequently and so enthusiastically made
use of the circle, the reason (or the cause) is not the “geometrical” form of
the circle, or its geometrical characteristics, but rather my own extreme
sensitivity to the inner force of the circle in all its countless variations. I
love circles today in the same way that previously I loved, e.g., horses –
perhaps even more, since I find in circles more inner possibilities, which is
the reason why the circle has replaced the horse” [PP, 740]229
Es podria suggerir, doncs, que en aquest sentit aquests fragments de Violeta
avançarien clarament idees que Kandinsky només desenvoluparà en un moment
posterior. Del lligam entre els dos períodes (Murnau-Bauhaus) en dóna testimoni
el fet que el 1926 Kandinsky va re-escriure la darrera escena (la setena) per
afegir-la a Violeta; en aquesta darrera escena, i a banda d’alguns elements
argumentals, el més destacat és el paper que Kandinsky concedeix a formes
geomètriques i a colors, de nou en línia similar a la pintura que estava fent en
aquell moment. I així, apareixen un triangle groc i un oval blau que “dialoguen”
fins que una llum verda esclatant els apaga [Vi, 278]. Aquest mateix any
Kandinsky va publicar Punt i línia sobre el pla, la seva altra gran obra teòrica
(després de De l’espiritual en l’art), en la qual la reflexió sobre les formes
geomètriques en la composició pictòrica n’és l’eix principal (i en què per cert, va
analitzar el paper d’aquests elements formals en la pintura, però també en altres
formes artístiques com la dansa, l’arquitectura, l’escultura o la poesia).
Aquest avançament d’elements visuals abstractes a Violeta esdevé més
sorprenent, i fins i tot paradoxal, si el comparem amb els esbossos
d’escenografia que Kandinsky el 1914 va realitzar per aquesta peça, que són del
tot figuratius, i fins i tot reprenen temes i formes de la seva pintura d’aqnys
229

Sobre el cercle, Kandinsky també va declarar que per ell era important com a forma per la seva
modèstia i precisió, i perquè era una síntesi d’elements oposats i de les màximes contradiccions
[HAHL-KOCH, 1993, 289].
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anteriors (v. figs. 28 i 29). També en aquest cas és fàcil vincular aquests
esbossos a diverses pintures de l’època; l’esbós per la segona escena, per
exemple, ens remet a obres com Improvisació 21 (1911) o Petites alegries
(1913) (v. fig. 30), mentre que la vaca vermella protagonista de la tercera escena
havia aparegut a l’obra Vaca a Moscou (1912) (v. fig. 31), en el protagonisme de
la qual, com en la pròpia composició, probablement hi hem de veure un petit
homenatge a Franz Marc.
En relació a les composicions escèniques que conformen la tetralogia, doncs, a
Violeta sembla observar-se un decantament de l’interès de Kandinsky vers la
posta en escena d’imatges fonamentalment visuals; és a dir, sembla que ja no es
tracta tant de buscar l’efecte sinestètic, sinó de donar vida i moviment a les
imatges plàstiques que estava treballant en la seva pintura. En aquest sentit, és
molt interessant que hi introdueixi elements que prefiguren les seves
composicions abstractes del futur, però al mateix temps mantingui elements que
el lliguen amb la seva producció anterior. Des d’aquesta perspectiva, podríem
situar a Violeta al llindar de la concentració de Kandinsky quasi exclusivament en
la pintura, que com veurem tot seguit farà que vagi deixant de banda la recerca
de la realització material de l’obra d’art total, i que es vagi concentrant cada
vegada més en la forma artística que li és més propera, que serà la pintura. Com
hem vist anteriorment en els textos teòrics, a un nivell ideal i conceptual les
composicions escèniques continuaran essent per a Kandinsky les formes
privilegiades de l’art monumental, de l’art total del futur que ell continuarà veient
com a imprescindible; però malgrat això, el cert és que a partir d’aquest moment
pràcticament ja no farà cap altra incursió concreta en aquest àmbit, ni com a
autor ni en cap altre rol.
Amb una excepció: ja hem dit repetidament que Kandinsky no va aconseguir
veure realitzades cap de les seves composicions, però si que va tenir oportunitat,
el 1928, de crear una posta en escena, la de la peça del compositor rus Modest
Mussorgsky Quadres d’una exposició, deu fragments de piano que havien estat
escrits el 1874 a la sortida d’una exposició del seu amic pintor Victor Hartmann,
a mena d’homenatge pòstum. El fet d’haver de treballar amb una música preexistent s’oposa als principis teòrics de Kandinsky, com hem anat veient, ja que
la part dramàtica, la plàstica i la musical haurien d’anar sorgint conjuntament;
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però tot i això Kandinsky va acceptar aquest treball i va crear una escenografia
abstracta en moviment, amb un actor-marioneta que hi té un paper molt
secundari. Més que una composició escènica en el sentit ple que hem vist i que
el propi Kandinsky li donava, doncs, es pot considerar que aquest treball
configura una mena de contrapunt o complement visual a la partitura musical,
vinculada però al mateix temps autònoma; i per tant, no és una proposta que
sembli correspondre tant a l’univers propi del pintor, sinó al del context en què
estava treballant: “En ce sens, Tableaux d’une exposition représente moins la
concrétisation de la synthèse de arts souhaitée par Kandinsky qu’une façon de
condensé des utopies théatrales du Bauhaus” [PLASSARD, 1995, 127].

4.1.5. Conclusions
“Because art, at the end of the day,
exists for the sake of man.” [INKHUK,
471]
Quan al 1453 Bizanci va ser conquerida pels turcs es va estendre per Rússia el
convenciment de que l’Europa cristiana occidental havia abandonat els seus
germans ortodoxes a la seva sort; aquest fet, unit a d’altres esdeveniments
polítics i militars, va conduir al sorgiment d’un poderós sentiment antioccidental
que es concretaria en l’elaboració d’una doctrina que durant molts anys
impregnaria tot el sentiment nacional rus. Es tracta d’una teoria que plantejava
que després que Bizanci, la Segona Roma, hagués caigut sota el poder dels
turcs, la seva successió en el lideratge espiritual del món corresponia a Moscou,
que es constituïa així en la Tercera Roma; des del punt de vista ortodox, doncs,
la història es pensava com una successió de tres èpoques: la de l’Antiga Roma
corresponia a l’Edat del Pare, la de Constantinopla a l’Edat del Fill i la que
començava amb Moscou a l’Edat de l’Esperit.
Aquesta teoria marca l’inici de la tendència messiànica russa d’autoconsiderarse un poble escollit i, tot i la precisa contextualització històrica en què apareix, va
tenir a la llarga una sèrie de conseqüències que marcarien el desenvolupament
del país. A finals del s. XIX, coincidint amb l’arribada del Simbolisme a Rússia i
paral·lelament a altres moviments de tipus espiritualista, una onada mil·lenarista
es va produir a Rússia i va comportar el ressorgiment d’aquesta teoria, influint
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poderosament, entre molts altres, també en Kandinsky230. Pel pintor rus, el nou
món del futur es basava en una concepció de la història vista com a evolució des
dels temps de la foscor materialista cap a un futur espiritual rutilant; i és des
d’aquesta perspectiva que s’han d’entendre les paraules amb què ell i Marc
començaven el pròleg, finalment no publicat, per a Der blaue Reiter:
“Comienza, ya ha comenzado una gran época: el “despertar” espiritual, la
naciente inclinación por reconquistar el “equilibrio perdido”, la inevitable
necesidad de la plantación del espíritu, la floración de las primeras flores.
Estamos a las puertas de una de las más grandes épocas que la
humanidad haya vivido hasta ahora, la época de la gran espiritualidad.”
[KANDINSKY-MARC, 1989, 281]
Com molts altres, Kandinsky estava convençut que en els primers anys del s. XX
la humanitat estava a punt d’iniciar una nova època que partia del profund
menyspreu que li inspirava, com ell mateix reconeix sovint, el segle que deixaven
enrera, un segle que des del seu punt de vista havia estat materialista i
obscurantista; els simbolistes havien estat els primers en adonar-se de la buidor
fonamental d’aquesta època proposant noves sortides per la imaginació i
l’espiritualitat. I precisament perquè el segle anterior havia estat tant materialista,
Kandinsky estava convençut que el que començava aniria just a l’altre extrem, a
l’època de la gran espiritualitat, el moment en què el triomf de l’esperit arribaria
després d’haver superat les etapes de foscor:
“Y hoy es el gran día en que se da una revelación de ese Dominio. Las
relaciones entre los diferentes dominios quedaron iluminadas como por
un relámpago: salieron de la sombra inesperadas, pavorosas y
portadoras de dicha. Nunca esos dominios habían estado tan
fuertemente ligados entre sí, nunca habían sido tan intensamente
distintos los unos de los otros. Ese relámpago era el hijo del cielo
anublado del espíritu que pesaba sobre nosotros, negro, agobiante,
muerto. Y aquí comienza el gran período de lo Espiritual, la Revelación
del Espíritu: Padre-Hijo-Espíritu.” [RU, 120]

230

Intel·lectuals russos com Berdiaev o Sóloviov van reflexionar sobre aquest tema, així com
Merejkovski, per exemple, que va desenvolupar la teoria dels tres estadis d’evolució i va arribar a
precisar que la data d’inici de la revelació de l’Esperit es podia situar al 1907 [HELLER, 1983];
aquest mateix autor assenyala que, a banda de la teoria de la Tercera Roma, altres autors que
Kandinsky coneixia i que també van ser molt citats en aquest moment, com Joachim de Fiore,
místic italià del s. XII, havien parlat de les tres eres que culminarien en l’era de l’Esperit. Val a dir
també que la temàtica de l’Apocalipsi va esdevenir molt important tant en la literatura simbolista
russa com en l’obra del propi Kandinsky durant els primers anys del segle XX i en els inicis de la
seva època abstracta [WASHTON-LONG, 1975]

337

Tal i com es fa evident una i altra vegada en els seus textos, per Kandinsky
l’experiència de la creació i del gaudi artístic només tenien sentit en tant que
s’emmarcaven en un projecte molt més ampli i utòpic, el de la regeneració de
l’individu i de la societat en el seu conjunt; una regeneració que havia de ser fruit
de la seva evolució des de l’obscurantisme materialista vers l’època de la
brillantor espiritual. És a De l’espiritual en l’art on Kandinsky exposa al llarg de tot
un capítol la seva visió de la societat com una piràmide o triangle: “La vida
espiritual representada esquemáticamente, es un gran triángulo agudo dividido
en secciones desiguales, la menor y más aguda dirigida hacia arriba” [UG, 28]. A
cada secció del triangle s’hi troba un tipus determinat de gent: a les seccions
inferiors hi trobem individus més materialistes i positivistes; a mida que anem cap
a les seccions superiors apareixen persones relacionades amb les arts i les
ciències, intel·lectualment més forts, però tampoc segurs de les seves posicions;
i a la secció superior hi trobem els savis que analitzen el món sense prejudicis i
aporten nous descobriments que van més enllà de la simple matèria, és a dir,
que es preocupen per fenòmens difícils d’explicar perquè pertanyen al món
irracional. A vegades, en moments concrets, a la punta de la piràmide hi trobem
un sol home que comparteix l’alegria per saber que ha arribat a dalt de tot amb la
tristor per veure com és incomprès per les masses inferiors.
Aquest triangle, segons Kandinsky, no s’està quiet, sinó que es mou lentament
endavant i cap amunt: “donde hoy se halla el vértice más alto, estará mañana la
próxima sección. Es decir, lo que hoy es comprensible para el vértice más alto y
resulta un disparate incomprensible al resto del triángulo, mañana será
contenido razonable y sentido de la vida de la segunda sección.” [UG, 28].
L’evolució de la societat, per tant, no només és possible sinó inevitable. Un cop
establert això, la pregunta és clara: quina és exactament la direcció cap a la que
es mou aquest triangle, i què és el que fa avançar? La resposta a la primera
pregunta és, com hem vist, que el triangle evoluciona cap a l’espiritual; i el que fa
que la societat evolucioni cap a l’espiritual és precisament la manifestació
d’aquest en l’art, i més en concret, la manifestació en aquest de l’esperit
abstracte: “La fuerza que impulsa al espíritu humano hacia delante y hacia lo
alto, cuando el camino está libre, es el espíritu abstracto.” [UF, 14]
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Per a Kandinsky, doncs, l’art es constitueix també en motor i model del canvi cap
a la gran època de l’espiritual. Des del seu punt de vista, l’explicació és lògica i
senzilla: tal i com hem vist en el capítol dedicat a la seva teoria artística, l’art ha
evolucionat al llarg de la història fins arribar en el moment en què ell escriu al
punt de permetre el sorgir de la pintura abstracta; i aquesta es caracteritza per
un assoliment cada vegada més perfecte de l’harmonia entre la forma exterior de
l’art i el contingut espiritual d’aquest. Aquesta harmonia, resultat de la lliure
creació de l’esperit, és un dels objectius als quals ha d’aspirar l’home en el seu
camí cap a la perfecció; i és important perquè en aquest art abstracte que d’ella
sorgeix, en què es prescindeix de les formes figuratives, les vibracions espirituals
es fan molt més evidents i fàcils de captar. L’evolució que ha viscut la pintura des
de la figuració cap a l’abstracció és doncs paral·lela a la que ha de viure la
societat per acostar-se cada vegada més a l’espiritual i fer així que l’enorme
triangle avanci en la direcció correcta, i per tant pot servir de model a l’home, que
abans de pretendre accedir a l’universal absolut ha d’intentar trobar els rastres
d’aquest en les coses més quotidianes:
“Creo que la filosofía futura, además de estudiar la esencia de las cosas,
estudiará también con particular atención el Espíritu de las cosas. De ese
modo se creará la atmósfera que hará a los hombres en general capaces
de sentir el espíritu de las cosas, de vivir ese espíritu aun de modo
enteramente inconsciente, así como los hombres en general viven hoy
todavía la apariencia de las cosas de modo inconsciente, lo cual explica
la complacencia que experimenta el público ante el arte figurativo. Pero
ésta es la condición para que los hombres en general tengan la
experiencia de lo espiritual en las cosas materiales y después la
experiencia de lo espiritual en las cosas abstractas. Gracias a esta nueva
capacidad (que se hallará bajo el signo del ‘Espíritu’) se llegará al goce
del arte abstracto, es decir, absoluto.” [RU, 125]
Primer cal que l’home aprengui a experimentar l’espiritual en fenòmens
materials; des d’aquest punt de vista, doncs, tota l’obra teòrica de Kandinsky es
pot entendre com el resultat d’un gran esforç pedagògic per intentar ensenyar
aquest camí del desenvolupament231. I la seva obra artística, com la manifestació
tangible, potser per primera vegada en la història, de la possibilitat que
efectivament l’espiritual es reveli en el material. Per tant, hem d’entendre que
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El mateix Kandinsky escriu: “Mi libro De lo espiritual en el arte y también Der Blaue Reiter
tenían ante todo la finalidad de despertar esa capacidad (que será absolutamente necesaria en el
futuro y hará posible experiencias infinitas) de vivir lo espiritual en las cosas materiales y
abstractas.” [RU, 125]
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entre el nou art i el desenvolupament de l’home es produeix una mena
d’interacció mútua: per una banda, paral·lelament a l’evolució de la pintura
abstracta s’anirà produint l’evolució de la societat, perquè els espectadors
hauran de desenvolupar molt més la seva capacitat de comprensió espiritual per
accedir a l’art: “Pero me parece igualmente lógico que la supresión del objeto en
la pintura comporte grandes exigencias en lo que respecta a la experiencia
interior de la forma puramente pictórica, y en consecuencia que será
absolutamente indispensable una evolución del espectador en esa dirección;
razón por la cual no debería faltar.” [RU, 124]. I per l’altra, el desenvolupament
espiritual de l’home posarà les condicions perquè a la llarga aparegui allò que
Kandinsky considera com l’art absolut i definitiu, un art totalment pur: “En esa
atmósfera se creará después, mucho después, el arte puro, que se presenta a
nuestro espíritu con una fuerza de atracción indescriptible en los sueños que se
deslizan hoy lejos de nosotros.” [RU, 124].
Des del punt de vista de Kandinsky, el valor de l’art en general resideix en què,
ja per ell mateix, és una de les manifestacions humanes més espirituals232; i en
el context dels nous temps, és l’obra d’art abstracta la més valuosa, perquè en
ella l’espiritual és pot percebre amb més força que en cap altra manifestació
artística, i no hi ha res que per ell tingui més valor que tot allò que ajuda al
desenvolupament de l’espiritual per sobre del material; també és per això que
valora tant la música, l’art més abstracte per la seva pròpia naturalesa. Per
Kandinsky, l’art és un element tant essencial per l’home, i sobretot per l’home del
nou món que s’aproxima, com ho són les funcions fisiològiques més elementals.
En l’obra de Kandinsky trobem sempre una aferrissada defensa de l’acció i la
llibertat individual; ho vèiem en parlar de la contraposició art figuratiu – art
abstracte, en què assenyalàvem com Kandinsky defensa primer la llibertat
d’escollir de l’artista enfront de la imposició de qualsevol de les dues opcions. I
ho veiem també en moltes altres referències dels seus textos, per exemple quan
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“El pasado nos enseña que la evolución de la humanidad consiste en la espiritualización de
numerosos valores. Entre estos valores, el arte ocupa el primer lugar. Entre las artes, la pintura
recorre el camino que va de la finalidad práctica a la finalidad espiritual” [MK, 48]
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es refereix a qüestions legals (Kandinsky havia estudiat dret)233, en què elogia
aquelles disposicions que afavoreixen l’avaluació dels actes des d’una
perspectiva individual per sobre de les normatives generalistes que pretenen
jutjar tots els actes a partir d’uns criteris preestablerts. Kandinsky no creu en la
possibilitat d’evolució d’un col·lectiu per si mateix, sinó que defensa el paper dels
guies i la necessitat de reforma de cada individu a nivell personal; això ens
permet comprendre clarament les dificultats que va tenir quan va treballar en
diverses activitats artístiques durant els primers anys de la Rússia revolucionària
i com es va veure exclòs per la corrent constructivista majoritària: ni el seu
pensament no tenia gaire res a veure amb els trets dominants de la ideologia
comunista, ni podia admetre les imposicions d’una norma artística general per
sobre del talent de cada artista.
Kandinsky, doncs, no confia en la massa, sinó en les individualitats que guiïn el
poble cap al camí que aquestes creguin correcte; i en els seus textos veiem com
aquest paper de guia correspon en la seva visió fonamentalment als artistes.
Des del moment en què els processos de l’art són vistos per Kandinsky com a
totalment individuals, impossibles de subjectar a normes o mecanismes globals,
entenem com no tan sols l’art és un model per la nova societat, sinó també
l’artista ho és per al nou home, aquell que lliurement evoluciona en el camí de
l’esperit. Kandinsky considera que a cada secció del triangle social hi ha artistes
que, gràcies a les seves dots especials, son capaços de veure més enllà dels
límits d’aquesta: “En todas las secciones del triángulo hay artistas. Todo el que
ve más allá de los límites de su sección es un profeta para su entorno y ayuda al
movimiento del reacio carro” [UG, 29]; aquest visionari és sovint menyspreat pels
homes que l’envolten234, però tot i això en realitat tots els homes, estiguin a la
secció que estiguin, tenen gana del “pa espiritual” que els poden proporcionar els
artistes. Històricament hi ha hagut èpoques de gran decadència en què els
artistes no han estat capaços d’oferir aquest pa als seus contemporanis, i així el
que ha passat és que les ànimes, enlloc d’enlairar-se, queien d’una secció a la
233

A Mirades retrospectives [RU, 100-101] Kandinsky compara les lleis camperoles russes amb el
dret romà, i declara com per sobre les generalitzacions d’aquest, el primer li sembla que és un
sistema més adequat perquè és més flexible i contempla cada cas en la seva individualitat.
234

“Los hambrientos y visionarios aislados son ridiculizados o tenidos por anormales” [UG, 30]. Es
pot entendre que aquest i altres fragments similars tenen ressonàncies personals, en tant que ell
mateix vivia com a artista aquesta incomprensió cap a la seva obra per part de certs sectors.

341

inferior; això ha estat així quan els artistes s’han deixat vèncer per la comoditat i
el materialisme i han renunciat a la recerca de l’expressió de la necessitat
interior. Però en el moment en què ell escriu Kandinsky percep el començament
d’un temps en què els artistes recuperaran i faran saber el poder de l’esperit en
l’obra d’art. Com que com hem vist és precisament en l’obra abstracta on aquest
contingut espiritual es fa més patent, Kandinsky podrà dir que “todo el que
ahonde en los tesoros escondidos de su arte, es un envidiable colaborador en la
construcción de la pirámide espiritual que un día llegará hasta el cielo” [UG, 51],
on la recerca en els tresors amagats l’hem d’entendre com l’esforç de cada
artista per tal d’aprofundir en el seu domini sobre els mitjans i materials amb què
treballa per tal de poder prescindir així del referent figuratiu.
L’artista juga doncs en la societat que pensa Kandinsky un paper importantíssim,
perquè és aquell que dóna a conèixer l’esperit a les masses; així el seu paper va
molt més enllà que els d’un educador per convertir-se pràcticament en un
profeta, que pot veure el que els altres no veuen i ho pot transmetre encara que
sigui crípticament, o fins i tot en un metge capaç de curar una societat malalta
(recordem l’objectiu curatiu amb què es va concebre Der blaue Reiter). No tots
els artistes, però, són capaços de complir aquest rol: només aquell que es mou
per aspiracions veritablement espirituals i seguint els criteris de la necessitat
interior pot ajudar els homes en el seu procés d’evolució i superació; aquest
artista és qualificat de pur, i és que Kandinsky compara l’artista a un iniciat, a
algú que ha accedit a coneixements no comuns a tots els homes. L’artista nou
de Kandinsky és aquell, que enmig de la ceguesa dels seus contemporanis, és
capaç de reconèixer la veu de Moisès, que porta una nova saviesa als homes, i
així “es el primero que oye sus palabras, imperceptibles para las masas, y sigue
su llamada. Al principio, inconscientemente y sin darse cuenta. Ya en la misma
pregunta “cómo” se halla escondido el principio de su curación.” [UG, 31]
Això ens porta al darrer punt important, i és que les teories de Kandinsky, que
tenen poc a veure amb els corrents polítics predominants en el seu temps, es
poden entendre en canvi molt millor des del punt de vista religiós. Tal i com
vèiem en començar aquest capítol i comparar la teoria ortodoxa de la Tercera
Roma amb l’afirmació de Kandinsky de l’inici de la gran època espiritual, aquest
nou món que s’espera és qualificat sovint de Regne i Paradís (en una cita que
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hem vist abans, per exemple, parla de “revelations of this kingdom”, i ja hem vist
com el paradís és el tema del seu primer projecte teatral); aquest no és un
element exclusiu de Kandinsky sinó que ho comparteix amb Mondrian235 i molts
altres artistes que entenien el futur esplendorós que els esperava com una mena
d’actualització en la terra de la promesa bíblica del paradís. Kandinsky parla
sovint en els seus textos del “Regne del demà” quan es vol referir al futur, i no
dubta en citar a Blavatsky quan aquesta afirma que “en el siglo XXI, la tierra será
un cielo comparada con lo que ahora es” [UG, 39]. El futur esplèndid que venia,
doncs, s’imagina en relació a unes clares connotacions religioses que cal tenir
molt presents.
També hem d’entendre en clau religiosa les referències a l’artista com a profeta;
de fet Kandinsky es considerava a si mateix, potser arran de les seves lectures
teosòfiques, com un iniciat en el món de l’esperit i com si això l’obligués a fer
saber el seu missatge a tothom. Aquest profeta anunciador no dubta a
caracteritzar-se a si mateix com un mediador entre el material i l’espiritual, un
visionari i un salvador redemptor de la humanitat, ni a autorepresentar-se en les
seves obres com un dels sants-guerrers heroics236. La missió d’aquest “guerrer”
de la pintura és lluitar per un art cada vegada més pur, perquè buscar aquest art
representa buscar una veu i un llenguatge cada vegada més precís per
comunicar a la societat la revelació essencial.
Aquest és doncs el context teòric des del que cal interpretar el rol fonamental
que per Kandinsky l’art ocupa en l’evolució de la seva societat; i és des d’aquí
també, des d’aquest doble àmbit artístic i religiós a la vegada, que cal analitzar
finalment el paper que ocupen les seves composicions escèniques, fita
fonamental en la trajectòria i el treball artístic de Kandinsy en el període anterior
a la Iª Guerra Mundial. El treball que va esmerçar en aquestes composicions no
és una nota al peu de la seva tasca d’aquells anys, ni una activitat marginal, sinó
que com hem vist es troba al cor de la seva evolució estètica i personal. I és que
serà des de la seva investigació en l’àmbit de l’obra d’art total escènica que
235

Així, Mondrian parlarà del futur que espera al nou home que ell preveu en aquests termes: “[...]
¡entonces el hombre habrá reconquistado, en el hombre nuevo, y para usted también, el paraíso
en la tierra! [...] el paraíso nunca hace pensar en otra cosa que en la ventura” [NA, 128]
236

Kandinsky recorre especialment a la figura de Sant Jordi, però també a Sant Martí o Sant
Vladimir. [CHEETHAM, 1991, 98]

343

Kandinsky farà efectiva la seva proposta de regeneració del món; perquè igual
com aquestes composicions escèniques neixen de la síntesi de cada disciplina
artística convenientment purificada, serà també a partir de l’ascesi de cada
element de la vida social, començant pel propi home, que es podrà començar a
pensar en una autèntica regeneració social. Així ho va veure clarament Hugo
Ball, que en referència al treball teatral de Kandinsky durant aquest període va
escriure el següent: “He was concerned with the regeneration of society through
the union of all artistic mediums and forces. There was no art form that he had
tried without taking completely new paths, undeterred by derision and scorn. In
him, word, colour and sound worked in a rare harmony, and he knew how to
make even the most disconcerting things appear plausible and quite natural.”
[BALL, 1996, 8]
La idea de l’evolució artística al servei de l’evolució social és clau per Kandinsky,
i no només l’esmenta en els seus escrits anteriors a la Iª Guerra Mundial, sinó
que la trobarem en els seus textos programàtics més importants una i altra
vegada; en el programa d’estudis per l’INKHUK que ja hem citat, Kandinsky diu
clarament al principi que l’actitud de recerca artística que el seu programa vol
promoure ve determinada per una qüestió molt simple: “This approach should be
dictated by the simple consideration that the purpose of any potential work of art
is to produce some kind of effect on man.” [INKHUK, 457]. L’esforç de purificació
de les arts per tal de convergir en una nova Gesamtkunstwerk contemporània,
doncs, només es pot entendre des de la perspectiva de Kandinsky si entenem
que per ell el teatre apareix com una nova forma de creació del món, un nou
caos generador de l’harmonia còsmica (recordem la seva peça Crònica) en què
tots els principis generadors es corresponen. L’obra d’art total de Kandinsky
reunifica en l’escenari tots els principis artístics essencials, despullats cadascun i
reduïts als seus elements mínims, de forma que allà es produeix un nou
naixement, una nova unió que d’alguna manera esdevé model per al procés de
reharmonització del món. Des d’aquesta perspectiva, i com molt bé assenyala
Conio, la proposta teatral de kandinsky esdevé una nova cerimònia religiosa:
“L’oeuvre synthétique célèbre ainsi les retrouvailles entre l’art et la religion: le
théâtre de Kandinsky réinvente le sacré parce qu’il relie ce qui a été séparé,
morcelé, il raccorde l’espace et le temps en ravivant, en rappelant à la fois un
langage perdu et un passé oublié.” [CONIO, 1990, 111]
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Certament, estem també obligats a preguntar-nos fins a quin punt el projecte
teatral de Kandinsky va assolir allò que es proposava; i aquí, el balanç té un punt
agredolç. Com hem vist, les composicions en realitat van quedar inacabades; no
tant a nivell de la seva escriptura (tot i que ja hem vist com Kandinsky va
continuar treballant almenys en una d’elles), sinó sobretot a nivell de la seva
realització: al no ser mai portades a escena, han romàs per nosaltres com o un
embrió mai desenvolupat. Kandinsky sempre va mostrar interès en veure-les
representades (especialment So groc), i va lamentar que això realment no es
portés mai a terme, però el cert és que al no arribar mai a l’escenari, d’alguna
manera allò que les composicions prometien en realitat va quedar com a això,
com a anunci d’un món de possibilitats més que no pas com a realitat.
Una altra qüestió seria analitzar si aquestes composicions, que en teoria
pretenien ser una obra d’art integral, realment es van materialitzar (almenys en la
seva versió escrita) com a tal; i aquí haurem d’admetre com hem vist que de fet
l’element plàstic i visual, les referències als colors i a l’espai escènic, estan
sobredimensionades respecte a la presència de les altres disciplines (fins i tot de
la música, que és absent d’una d’elles). El text, l’element tradicionalment més
associat al teatre (tot i que Craig, com Nietzsche, ja havia recordat que de fet el
teatre neix de la dansa i de la música) és possiblement l’element mes deixat de
banda; tal i com alguns autors han remarcat, possiblement el text és precisament
l’aspecte d’aquestes peces que podríem considerar més caducat (excepte potser
el de Violeta), i que ha quedat més vinculat al seu origen simbolista [CONIO,
1990, 110]. El treball de reducció i abstracció operat en el color, per exemple, no
es pot comparar amb el treball de simplificació del text literari; en comparació, els
textos poètics de Klänge resulten més vigents, però de fet és normal perquè són
més tardans. Així doncs, en el seu propi treball Kandinsky sembla caure en el
mateix “pecat” que havia retret a Wagner, el de concedir excessiva importància a
la música, tot i que en el seu cas és la part visual la que es privilegia.
Malgrat que a nivell teòric Kandinsky no va abandonar mai el projecte de
concreció de l’art monumental basat en el treball escènic (com ho mostren textos
citats com el programa de l’INKHUK de 1920 o Sobre la síntesi escènica
abstracta de 1923), el cert és que a nivell pràctic i artístic, després de la Iª
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Guerra Mundial va deixar l’experimentació concreta en aquest àmbit. A banda
del fet que les circumstàncies materials li van anar fent molt difícil concretar
aquest treball, hi podria haver varis motius per aquesta decisió: d’una banda, és
possible que el seu caràcter individualista com a artista no li fes possible ni fàcil
el treball col·laboratiu que un projecte d’aquest tipus necessàriament havia de
tenir. Val a dir també que l’ambició dels seus projectes implicava unes
condicions tècniques, si s’haguessin volgut portar a terme tal i com ell ho
imaginava, que en aquell moment segurament eren impossibles d’assolir; però
fins i tot en l’època de la Bauhaus, en què les facilitats per emprendre una
composició escènica total haurien estat molt més grans, Kandinsky no va portar
a terme cap projecte (a banda del treball ja citat pel muntatge de Quadres d’una
exposició). És possible també que d’alguna manera Kandinsky temés que la
posta en pràctica d’aquests muntatges sense totes les condicions necessàries
les perjudiqués notablement, i que pensés que en l’estat de projecte conceptual
no realitzat podien resultar finalment tant útils com a model que si s’haguessin
realitzat. Sorprèn però que, a banda de So groc, no fes cap esforç per a publicarles ni donar-les a conèixer, malgrat que anys més tard va voler reivindicar el seu
treball experimental en aquest àmbit.
Finalment, és molt possible que, de forma similar a com ho faria Mondrian més
tard, Kandinsky considerés que en realitat el procés de purificació de les
diverses arts no estava prou madur encara com per plantejar-se un treball de
síntesi seriós, i per això decidís abandonar (ni que fos en principi per un temps,
malgrat que després es convertís en permanent) el seu projecte globalitzador per
centrar-se exclusivament en el desenvolupament de l’abstracció pictòrica, el seu
camp de treball privilegiat. De fet Kandinsky sempre va plantejar que l’inici de la
nova època de l’espiritual es situava en un moment futur, però no va precisar
quin237; i possiblement va deixar per a les futures generacions d’artistes la
culminació d’una tasca en la que ell es veia com un pioner.
Sigui com sigui, el cert és que les composicions escèniques no només són una
producció clau de l’obra de Kandinsky en un moment primordial de la seva
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En un dels textos publicats a Der blaue Reiter, Kandinsky assenyala que totes les obres que s’hi
reuneixen demostren i anuncien dues coses: “1. La disgregacion de la vida material sin alma del
siglo XIX y 2. La construccion de la vida intelectual y espiritual del siglo XX.” [UF, 33]
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trajectòria, el de l’abandonament progressiu de la figuració i l’evolució vers
l’abstracció; en aquest sentit el paper que juguen és fonamental, en tant que
estableixen clarament el vincle entre l’heretatge del Simbolisme que Kandinsky
recull i la projecció artística vers el futur que ell mateix n’és capaç de fer238. Més
enllà d’això, aquestes peces, complementàries i deutores al mateix temps del
seu treball profund de recerca de l’abstracció plena de sentit, constitueixen la
millor forma de donar sentit a aquesta: lluny de presentar l’alliberament de
l’objecte com una pèrdua de significats per a l’art contemporani, el projecte de
síntesi artística dóna un nou sentit a aquesta recerca tot cercant la creació d’una
nova forma artística que sigui capaç de mostrar la unitat i l’harmonia intrínseca
del món a partir d’allò que essencialment uneix totes les formes de creació
artística, i d’alguna manera tota la creació. Des d’aquesta perspectiva, les obres
teatrals de Kandinsky deixen de ser un espai d’il·lusionisme i de relació passiva
entre l’escenari i l’espectador, per esdevenir un autèntic espai d’il·luminació i de
contemplació interior. En el seu treball fonamental, Lista ho resumeix amb
aquestes paraules, que aquí em faig també meves:
“Théorie de l’oeuvre d’art totale et théorie de la peinture sans-objet ont
donc partie liée et s’alimentent l’une l’autre, au cours de cette période
decisive allant de 1909 a 1913. La définition d’un nouveau
Gesamtkunstwerk, laissée à l’estat de projet, s’avère être essentiellement
une quête, par différentiation, des moyens spécifiques du langage
pictural. Mais il s’agit aussi de révéler, dans le processus spatiotemporel
que constitue l’oeuvre scénique, le fondement spirituel de toute création,
qui est au yeux de l’artiste sa dimension cosmique. Au-delà des
propriétés formelles nettement distinctes de chaque art se manifeste alors
l’unité de leur contenu. Ainsi la “sonorité” (Klang) par laquelle Kandinsky
désigne l’”âme de la forme” n’est-elle rien d’autre que l’écho d’une
lointaine harmonie commune à tous les arts, l’harmonie universelle
autrement nommée “musique des sphères”, aiguillon ancestral de
l’imaginaire esthétique.” [LISTA, 1998, 52]
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“[les obres teatrals] elles, regardent vers le symbolisme, elles sont contemporaines des audaces
de l’avant-garde cubo-futuriste et en aval elles annoncent la Bauhaus.” [CONIO, 1990, 112]
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Fig. 1. Tres gravats per al llibre Stijí bez slavá [Versos sense paraules]
Vespre, 1903. Xilografia s. paper, 6,8 x 14,6 cm
Roses, 1903. Xilografia s. paper, 8,4 x 14,7 cm
Ciutadella vella, 1903. Xilografia s. paper, 8 x 14,5 cm

349

Fig. 2. Pàgina doble del llibre Klänge [Sons], 1913.

Fig. 3. Pàgina doble del llibre Klänge [Sons], 1913.

Fig. 4. Pàgina doble del llibre Klänge [Sons], 1913.
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Fig. 5. Mobles de lavabo, 1910 c.
Fusta de pi pintada

Fig. 6. Cadira i escriptori, 1910 c.
Fusta de pi pintada.
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Fig. 7. Manuscrit rus de Raisski sad [El jardí del paradís],
amb croquis d’una escena, 1908-09
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Fig. 8. Esquemes d’orquestració del color, moviment i so, per a Gelber Klang [So
groc], establert en rus per Thomas von Hartmann.
Llapis s. paper, 17,8 x 19 cm
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Fig. 9. La vida multicolor, 1907
Tèmpera s. tela, 130 x 162,5 cm
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Fig. 10. Esbós per a la primera escena de Stimmen [Veu], 1908-09
Tinta xinesa s. paper, 16,5 x 21,1 cm

Fig. 11 Esbós per a la segona escena de Stimmen [Veu], 1908-09
Tinta xinesa s. paper, 16,5 x 21,1 cm
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Fig. 12. Esquema d’orquestració del color, moviment i so, i croquis per a la
segona escena de Stimmen [Veu], 1908-09. Llapis s. paper, 17,8 x 19 cm
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Fig. 13. La muntanya blava, 1908-09
Oli s. tela, 106 x 96,6 cm

Fig. 14. Composició IV, 1910
Oli s. tela, 179,5 x 250,5 cm
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Fig. 15. Schwarz und Weiss [Negre i blanc], disseny per a la primera escena,
1908-09.
Gouache s. cartró, 33 x 41cm

Fig. 16. Schwarz und Weiss [Negre i blanc], disseny per a la segona escena,
1908-09. Còpia d’Olga von Hartmann.
Gouache s. paper, 11,7 x 15,4 cm
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Fig. 17. Schwarz und Weiss [Negre i blanc], disseny per a la tercera escena,
1908-09. Còpia d’Olga von Hartmann. Llapis i gouache s. paper, 11,7 x 15,5 cm

Fig. 18. Schwarz und Weiss [Negre i blanc], disseny per a la quarta escena,
1908-09 c. Còpia d’Olga von Hartmann.
Llapis, tinta xinesa i gouache s. paper, 11,6 x 14,8 cm
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Fig. 19. Manuscrit i esbós per a la quarta escena de Schwarze Figur
[Figura negra], 1908-09

Fig. 20. Esbós per a la cinquena escena de Schwarze Figur
[Figura negra], 1908-09. Tinta xinesa s. paper, 16,8 x 21cm
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Fig. 21. Estudis de paisatge amb arc de Sant Martí i figures, 1907-08
Llapis i aquarel·la s. paper, 22,5 x 17,4 cm

Fig. 22. Paisatge amb arc de Sant Martí i figures, 1908
Oli s. cartró, 41 x 33 cm
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Fig. 23. Composició VI, 1913
Oli s. tela, 195 x 300 cm
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Fig. 24. Quadre amb troica, 1911
Oli s. cartró, 70 x 100 cm
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Fig. 25. Esbós per a (probablement) la darrera escena de Gelber Klang [So groc]
Llapis s. Paper, 11,7 x 5,3 cm

Fig. 26. Esquema d’orquestració del color, moviment i so, per a Gelber Klang [So
groc], establert en alemany per Gabriele Münter. Llapis s. paper
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Fig. 27. Composició V, 1911
Oli s. tela, 190 x 275 cm
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Fig. 28. Violett [Violeta], disseny per a la segona escena, 1914 c.
Llapis, aquarel·la i tinta xinesa s. paper, 25,1 x 33,5 cm

Fig. 29. Violett [Violeta], disseny per a la tercera escena, 1914 c.
Llapis, aquarel·la i tinta xinesa s. paper, 25,2 x 33,5 cm
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Fig. 30. Petites alegries, 1913
Oli s. tela, 109,8 x 119,7 cm

Fig. 31. Vaca a Moscou, 1912
Tempera s. vidre, 27,7 x 32,2 cm

367
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4.2. Mondrian i els entorns neoplàstics

Tal i com acabem de fer en el capítol anterior respecte l’obra de Vassili
Kandinsky, en aquest capítol em proposo d’estudiar alguns aspectes del procés
que va portar el pintor holandès Piet Mondrian (1872-1944) a esdevenir un altre
dels pioners de la pintura abstracta dotada d’un sentit espiritual molt profund.
També en el seu cas la seva formació es remunta als seus contactes amb el
Simbolisme, i també per ell la qüestió de la integració de les arts esdevindrà un
tema importantíssim en la seva evolució, tot i que en una direcció diferent a la de
Kandinsky: a partir sobretot de la seva relació amb els artistes i arquitectes
holandesos agrupats entorn de la revista De Stijl, Mondrian va treballar
fonamentalment sobre la idea de la Gesamtkunstwerk realitzada en l’espai
domèstic, arquitectònic i urbà, que involucrava diverses disciplines, i que
finalment només es planteja com el darrer pas per la dissolució definitiva de l’art
en la vida. Mondrian va reflexionar sobre la relació entre les arts sobretot a nivell
teòric, i ho va experimentar a nivell pràctic bàsicament en l’arranjament del seu
propi estudi, que com veurem es proposa precisament com una experiència
d’entorn total.
No cal dir que, com tindrem ocasió de veure abastament, Mondrian va treballar
molt per defensar l’autonomia de la pintura, de l’objecte pictòric en si. Però el seu
lligam teòric i pràctic amb el col·lectiu d’artistes de De Stijl, hereus en les seves
concepcions teòriques també del Simbolisme i de l’Art Nouveau, el van portar a
analitzar abastament la relació de la pintura amb les altres arts i la possibilitat
d’integració d’aquesta en un entorn global adequat a les necessitats de l’home
modern. Les dues orientacions no són incompatibles, i així, el projecte integrador
de Mondrian i de De Stijl avança en una línia utòpica d’ampli compromís amb les
necessitats socials del seu moment.
Val a dir també que la conseqüència lògica i final del projecte d’integració de les
arts d’aquests artistes i del propi Mondrian havia de ser la desaparició de l’obra
d’art com a objecte únic, en tant que aquesta s’havia d’integrar en un entorn
domèstic i urbà total; l’obra d’art neoplàstica, de fet, s’entén com un moment de
transició cap a un futur en què l’art entès des del punt de vista convencional ja
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no serà necessari. En aquest sentit potser hem d’entendre que el projecte de
Mondrian anava un pas més enllà encara que el de Kandinsky, ja que no es
tractava tant de crear una nova forma d’art, sinó que va apostar per la dissolució
de l’obra d’art en la totalitat, preveient que això tindria unes repercussions que
havien d’anar molt més enllà de l’àmbit d’acció més estrictament artístic.
La relació de Mondrian amb el Simbolisme, i sobretot la influència formativa
d’aquest moviment en la seva evolució cap a l’abstracció, ha estat un tema molt
menys estudiat i valorat que en el cas de Kandinsky; la seva vinculació amb la
teosofia, tanmateix, és un dels elements més polèmics en tots els estudis
dedicats al seu treball. També el tema de la integració de les arts ha estat menys
investigat en l’obra de Mondrian del que ho ha estat en la de Kandinsky, i en
general, la seva obra ha estat menys integrada en la reavaluació en els darrers
anys s’ha efectuat sobre la relació entre el Simbolisme i l’abstracció. Certament,
Mondrian va arribar a l’abstracció en un moment més tardà que Kandinsky i
altres autors, just després de la Iª Guerra Mundial, i en la seva evolució formal
l’impacte del cubisme va ser més significativa que en el cas del pintor rus; però
com espero demostrar, les motivacions fonamentals que el van guiar en aquesta
recerca són compartides tant amb els simbolistes com amb el pintor rus, tot i que
des d’un punt de vista formal els seus resultats fossin ben diferents. Per
Mondrian el tema principal serà sempre, com en els altres artistes que hem citat,
la nostàlgia i l’intent de recuperació del paradís perdut.
Per tal d’explicar aquesta relació, en aquest capítol ens centrarem en tres
qüestions concretes: per una banda dedicarem una part important a exposar les
relacions de Mondrian amb el Simbolisme en general i l’holandès en particular,
per tal d’examinar fins a quin punt la seva obra parteix de la cultura simbolista.
Per l’altra, analitzarem els seus textos dels anys vint i principis dels trenta, tot
posant-los en relació tant amb la seva pintura com, sobretot, amb el treball
realitzat en el seu estudi per veure la importància de la idea de l’obra d’art total
en el seu treball. I finalment analitzarem el sentit i evolució de les
transformacions del seu estudi per tal de valorar la importància del concepte de
la integració de les arts en el seu treball.
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4.2.1. Mondrian i el Simbolisme holandès
Piet Mondrian (1872-1944) va néixer a Holanda i hi va viure fins els primers dies
de 1912, moment en què, amb 39 anys, es va traslladar a París; durant aquest
temps pràcticament no va fer cap viatge a l’estranger (excepte un breu i poc
conegut viatge a Espanya el 1901 i una estada de deu dies a París la tardor del
1911, poc abans del seu trasllat definitiu). Podem dir per tant, sense gaires
matisos, que és en els ambients artístics holandesos on haurem de buscar totes
les seves influències (element que el diferencia clarament de Kandinsky, de
formació molt més cosmopolita). La qüestió dels vincles de Mondrian amb
l’entorn artístic holandès en general, i amb el Simbolisme en particular, és com ja
hem esmentat en la introducció d’aquest treball, un dels aspectes potser menys
estudiats i en tot cas més discutits de tota la seva trajectòria. Certament, tot
indica que, sense l’impuls definitiu que el coneixement directe del cubisme va
donar a la seva obra sobretot des del punt de vista formal, Mondrian
possiblement mai hagués evolucionat vers la pintura abstracta amb la solidesa i
qualitat amb què ho va fer; però d’altra banda, cal dir també que molts elements
importants que apareixeran una i altra vegada al llarg de la seva obra es vinculen
amb les experiències viscudes en els anys de joventut i formació holandesos.
Des de la perspectiva del propi artista, a més, no hi ha dubte que existia una
continuïtat elemental que vinculava les obres de la seva primera etapa, més
naturalista i realista, amb les obres de l’etapa pròpiament abstracta; com va
escriure el 1942, “pour moi, il n’y a pas de différence entre ces premières
oeuvres et les dernières... – toutes participent de la même unité. Je ne sens pas
la différence entre l’ancien et le nouveau en art comme une scission, mais
comme une continuité” [citat a JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 23]. És des d’aquesta
perspectiva que cal també analitzar la seva vinculació amb la teosofia, un altre
element molt polèmic, com veurem; més enllà de qualsevol prejudici, no hi ha
dubte que el seu contacte intens amb la teosofia fou un dels elements formatius i
definidors més importants en el seu art i pel seu caràcter. I cal tenir també
present que amb tota probabilitat, és a partir de la seva connexió amb els
ambients simbolistes holandesos que Mondrian sens dubte va contactar amb
aquesta forma de religiositat que el va acompanyar i interessar tota la vida.
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A finals del s. XIX Holanda era un país, des del punt de vista pictòric, molt
tradicionalista i conservador, que continuava desenvolupant la gran tradició de
pintura paisatgística i descriptiva en què els pintors holandesos havien excel·lit
des del s. XVII. Per posar un exemple anecdòtic però que denota clarament
aquest conservadorisme, es pot esmentar que el gran esdeveniment artístic que
la premsa holandesa de començaments de segle va destacar no fou l’aparició de
cap nou moviment artístic, sinó l’obertura el 1905 al Louvre d’una nova sala
dedicada a l’obra de Rembrandt [WELSH, 1977, 2]. És per això, per exemple, que
els artistes francesos més admirats als anys vuitanta i noranta no eren els
impressionistes, sinó els realistes de l’escola de Barbizon; i és lògic també per
tant que Holanda no fos un dels centres forts del Simbolisme a nivell
internacional. La seva proximitat amb Bèlgica, però, per força farà que hi sigui un
moviment ben conegut, ja que Brussel·les és precisament una de les capitals
simbolistes més importants. Es per això que ja des de principis dels anys noranta
es detecta una certa activitat artística que podem qualificar de simbolista en els
cercles artístics més avançats del país; i així, ens trobem com el poeta Willem
Kloos podia expressar-se el 1890 en termes molt similars als que havia utilitzat el
poeta francès Jean Moreás en el seu manifest: “Literary art is the emotion of an
individual expressed in sounds of words - ... Generally speaking art should be the
most individual expression of the most individual emotion.” [citat a POLAK, 1955,
309]. A Holanda, però, el Simbolisme s’hi va trobar amb un ambient
especialment hostil; i no pas perquè la tradició realista fos del tot aliena a la
recerca espiritual que com hem vist és un element definitori clau del Simbolisme,
al contrari239, sinó més aviat perquè l’idealisme d’aquest es traduïa en una
plàstica formalista i artificiosa molt difícil d’acceptar pels crítics i artistes locals.
El 1892, l’any en què Mondrian s’instal·là a Amsterdam per matricular-se com a
estudiant de l’Acadèmia Nacional de Belles Arts, la ciutat era doncs artísticament
molt conservadora, però sembla que començava a prendre el relleu com a
capital artística respecte a La Haia, centre de la prestigiosa escola de
paisatgistes holandesos que encara a finals del XIX representava la pintura
holandesa de més qualitat. Precisament a Amsterdam van tenir lloc alguns
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“Pour les milieux protestants, la reproduction de la réalité quotidienne garantissait même la
révélation de « vérités supérieures » et participait de ce fait d’une forme spiritualisée de la
conception fonamentale de l’oeuvre d’art, déduite de l’esthétique du XVIIe siècle.” [JANSSENJOOSTEN, 2002, 31]
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esdeveniments que tot i escadussers ens permeten rastrejar la progressiva
introducció del Simbolisme a Holanda. El mateix 1892, per exemple, van visitar
la ciutat per fer-hi algunes conferències dues de les figures més conegudes del
Simbolisme francès, Paul Verlaine i el Sâr Péladan; i a finals d’aquest any hi va
tenir lloc una retrospectiva de Vincent Van Gogh (de desembre de 1892 a febrer
de 1893), la primera gran exposició de l’artista al seu país que va suposar una
autèntica revelació per als artistes més joves i inquiets. Els anys següents (1905
i 1909) van tenir lloc encara dues exposicions importants més de Van Gogh en
diversos indrets d’Holanda.
En aquest entorn veiem sorgir les figures d’alguns pintors que podem qualificar
netament de simbolistes; per exemple, Johan Thorn Prikker, que era amic del
grup de literats anomenats els Tachtigers [Moviment dels vuitanta] (dels quals
era membre el poeta Kloos que hem citat), o Antoon Derkinderen, un pintor que
estava molt influït per les idees de William Morris i la difusió del concepte dels
Arts & Crafts. També cal destacar la figura del pintor i assagista Rick N. Roland
Holst, molt influït per Van Gogh (en va comissariar la mostra retrospectiva que
hem citat abans) i que fou un dels col·laboradors de la revista De Nieuwe Gids
[La nova guia], comparable en les seves intencions i abast temàtic al Mercure de
France, i que va ser l’òrgan de difusió del Simbolisme més important d’Holanda
malgrat la seva escassa repercussió. La revista fou fundada el 1885, i hi van
col·laborar entre altres els escriptors Kloos, Albert Verwey o Frederik van Eeden,
així com el filòsof neo-hegelià G.J.P.J. Bolland, molt influent més tard en els
neoplasticistes [BLOTKAMP, 1986b, 90]. Thorn Prikker, Holst i Toorop van ser
nomenats membres dels Rosacreus en la visita ja esmentada de Péladan a
Holanda, anècdota que ens revela fins a quin punt alguns artistes holandesos
estaven interessats en aquests moviments espiritualistes finiseculars.
El pintor simbolista holandès més important fou precisament Jan Toorop (18581928); Toorop havia viscut un temps a Brussel·les i havia estat en contacte
directe amb el grup simbolista belga de Les XX (com revela clarament la relació
de la seva obra amb la de Ferdinand Khnopff); també havia conegut de primera
mà el treball dels pre-rafaelites anglesos. Les seves obres simbolistes es
caracteritzen per la seva progressiva abstracció, linealitat i estilització, elements
que de fet acabarien distingint tot el Simbolisme holandès (Prikker, per exemple,
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també ho adoptarà), i que no hi ha dubte que exercirien també una influència en
el jove Mondrian. La relació personal entre aquest i Toorop, però, no naixeria fins
uns anys més tard de l’auge del Simbolisme holandès; seria el 1908 quan
Mondrian va anar a passar unes setmanes a Domburg i allà van començar una
relació amistosa que fou breu però molt important.
Des del punt de vista iconogràfic, l’obra de tots aquests pintors té vinculacions
clares amb la pintura simbolista més tradicionalista que s’estava fent a França i
en general arreu d’Europa: el tema de la dona fatal i la dona angèlica, per
exemple, o les flors com a símbols de puresa, de vida o de mort no són
precisament exclusives d’ells. I des del punt de vista formal, hi ha també un
element que aquests artistes (especialment Toorop i Prikker) comparteixen entre
si, que és la importància de la línia com a element estructural de les seves obres,
que precisament per això a vegades sentim més properes a la il·lustració que a
la pintura; el linealisme, com hem esmentat en l’anterior capítol, fou també una
clara característica de les arts decoratives de final de segle en general, i del
Jugendstil muniquès en particular. En tot cas aquest linealisme assenyala la
introducció d’un element clarament artificiós en la pintura holandesa de l’època,
abocada en general al naturalisme, que retrobarem en algunes obres juvenils de
Mondrian.
Des del punt de vista teòric, és precisament l’orientació que va anar adoptant la
revista De Nieuwe Gids la que més ens pot il·lustrar sobre els diversos referents
que van anar essent vàlids pels simbolistes holandesos. A banda de compartir
una clara voluntat de canvi i renovació en els ambients culturals i artístics del
país, aquests artistes reivindicaven una sèrie d’autors estrangers que per ells
suposaven l’autèntic esperit creatiu del moment, més enllà de l’escleròtica
situació que percebien a Holanda; eren, per exemple, Shelley, Verlaine, o
sobretot Maeterlinck. La revista també permet descobrir una progressiva
apreciació pels elements no materialistes i no realistes en art, que podem veure
en l’evolució dels pintors esmentats i altres des d’un paisatgisme vagament
impressionista a l’estilització que, com hem esmentat, Toorop encapçalava;
l’intent d’expressar valors espirituals més que no experiències personals es va
anar convertint en un leitmotiv comú. Malgrat tot això, però, cal també assenyalar
que tots aquests autors i artistes treballaven prou aïlladament, i que el seu
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impacte sobre els ambients culturals holandesos en general no era massa
elevat.
Un altre element característic de la cultura holandesa finisecular és, per una
banda, la recuperació de tota una sèrie de filòsofs que podem considerar situats
en la línia idealista: Spinoza especialment240, però també Thomas Kempis, Jakob
Böhme o Emmanuel Swedenborg foren rellegits i redescoberts en aquest
moment. I per l’altra, l’aparició i extensió d’un misticisme latent, pel qual
testimonien tant l’èxit obtingut per les conferències del Sâr Péladan, com pels
textos esotèrics de Stanislas de Guayta, entre altres. D’aquest ambient de
recerca espiritual i de misticisme estès ens en parlen també altres factors: no
només l’aproximació de Mondrian i altres a la teosofia, sinó, per exemple, la
conversió de dos germans seus al catolicisme després de la mort del seu pare
(pastor calvinista), o les paraules del teòleg que va arribar a primer ministre,
Abraham Kuyper (amic proper de la família Mondrian) contra l’estetització de les
pràctiques religioses i l’onada simbolista, de la qual condemnava precisament
“the merging of the soul in the ocean of the infinite, the afterthrilling of the soul of
the Cosmos in the vibrations of their own heart” [citat a JAMES, 1963, 105]. Més
enllà d’això, autors fonamentals per l’estètica finisecular com John Ruskin també
eren àmpliament llegits i valorats.
Tot i que alguns autors [POLAK, 1955] consideren que l’impuls creatiu del
Simbolisme holandès es va esgotar abans del tombant de segle, el cert és que
es poden identificar vàries figures que fins molt mes enllà de 1900 van produir
obres en aquest esperit, i en tot cas els artistes moderns i avantguardistes
holandesos tindran un deute important amb el moviment241. Tal i com es desprèn
doncs d’aquest breu resum, el Simbolisme no fou potser una força de primera
magnitud a Holanda com si que ho fou en altres països europeus; però no hi ha
240
Mondrian citarà a Spinoza en el seu primer text teòric important: “Truth reveals itself, says
Spinoza, but knowledge of truth can be speeded and strengthened through the word” [NB, 41]. Per
la relació entre Mondrian i Spinoza, vegeu DABROWSKI [1992, 156]
241

Com es va veure per exemple a la mostra Symbolismus in den Niederlanden. Von Toorop bis
Mondrian (1991) en què s’incloïen obres simbolistes holandeses de ben entrada la dècada dels
deu; aquesta mostra, a més, no dubtava en presentar l’obra de Mondrian com un simbolista més.
Un altre bon exemple d’això ens el dóna la mostra i corresponent catàleg Rond 1900. Kunst op
papier in Nederland (2000), en què es presenta una panoràmica de la creació de molts artistes
holandesos vinculats al Simbolisme i l’Art Nouveau (entre ells el propi Mondrian) en què es veu
clarament la relació a nivell formal entre el seu decorativisme i la proposta de De Stijl.
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dubte que el seu esperit va permear la cultura holandesa més profundament que
el que a vegades s’admet, i així James pot escriure que “these men [RolandHolst, Toorop, Der Kinderen] […] remained pre-Raphaelite – in their idealizing
tendencies, their decorativeness, their search for formulae and schemata.
Holland today everywhere bears the stamp of their interlocking directorate, and
though De Stijl had to fight its way against them, without them it is hard to
imagine De Stijl.” [JAMES, 1963, 105]. No només són molts els artistes
holandesos que en un o altre moment es van sentir interessats pel Simbolisme,
sinó que a més a Holanda es va anar definint un estil propi i característic basat
en el dibuix i la línia que, com acabem de citar, tindria una certa continuïtat en el
treball posterior de l’avantguarda. És per això també que Carel Blotkamp, un dels
principals estudiosos de Mondrian i de la pintura holandesa del canvi de segle,
podrà dir (en un article en què també revisa l’amplitud i extensió del moviment
teosòfic entre els artistes holandesos): “Art replacing religion and the artist as
visionary and prophet were popular notions in the Netherlands in the 1890’s and
were carried over into the first decades of the twentieth century, especially in the
artistic circles that were to develop abstract art.” [BLOTKAMP, 1986b, 94]
En tot cas, sembla clar que l’art holandès del tombant de segle en el seu conjunt
va ser força reticent, no només al Simbolisme, sinó en general a les innovacions
artístiques procedents de l’estranger, i de França en particular; i que l’adopció de
les noves tendències va ser més aviat cosa d’alguns artistes avançats, més que
no pas una opció de l’ambient artístic holandès en general. Aquesta reticència a
assumir les novetats es pot comparar amb l’evolució del propi Mondrian, que
com veurem va tardar molt en superar el naturalisme de la seva primera etapa i
avançar cap a formes artístiques més avantguardistes: “To what extent Dutch art
ever genuinely embraced the original intentions of such movements as
Impressionism, Symbolism, Fauvism, Pointillism or even Cubism remains an
open question. Mondrian’s stylistically retardataire development might just as
easily be explained as reflecting a national resistance to, as lack of opportunity to
experience foreign developments first hand.” [WELSH, 1977, XIV].
Si d’aquest breu resum que acabem de presentar se’n desprèn doncs
l’existència del Simbolisme com a moviment actiu dins el context de l’art
holandès del tombant de segle, en el qual va participar alguns dels artistes més
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avantguardistes i avançats del període, una altra qüestió ben diferent serà
explorar la vinculació de Mondrian amb aquest moviment. La bibliografia existent
no ha estudiat massa aquesta qüestió, i en general no trobem més referències al
tema que alguna al·lusió als contactes de Mondrian amb Toorop, i alguns
comentaris sobre les obres normalment considerades simbolistes o teosòfiques
de Mondrian (el tríptic Evolució i algunes altres de la mateixa època); fins i tot
podríem dir que els estudiosos de Mondrian han trobat fins ara més senzill
assumir la seva vinculació amb la tradició de la pintura realista holandesa, que
no pas amb la del Simbolisme finisecular que li és contemporani242. És cert
també que resta molt poca documentació d’aquest primer període de la seva
carrera i existeixen alguns problemes de datació d’obres, i el propi artista no
semblava donar-li anys més tard excessiva importància; en comparació amb la
gran quantitat de material escrit de la seva pròpia mà que tenim de períodes
posteriors, per exemple, d’aquest moment no queda pràcticament res, ja que no
es dedicava encara a l’escriptura teòrica [JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 28]. Intentar
d’analitzar amb un cert detall la vinculació de Mondrian amb el Simbolisme és
important, però, tant per entendre quines van ser les seves fonts teòriques
generals, com per investigar la importància del concepte d’obra d’art total en el
seu treball.
Si com hem dit abans Mondrian es va traslladar a Amsterdam el 1892 per
continuar la seva formació, coincidint amb una certa introducció del Simbolisme
a Holanda, el cert és que no tenim cap constància que al llarg dels anys noranta
s’unís en cap moment als grups d’avantguarda més o menys actius en aquest
període; al contrari, durant aquests anys Mondrian es va dedicar bàsicament a
estudiar dibuix i pintura, fer còpies al Rijksmuseum, i començar a pintar alguns
paisatges, gènere al que es dedicaria primordialment fins que es va iniciar en
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En aquest sentit, són nombrosos els autors que amb més o menys profunditat han analitzat la
qüestió del “realisme” en la pintura de Mondrian i el seu lloc com a continuador de la gran pintura
paisatgística holandesa. Dos exemples: Svetlana Alpers, en el seu estudi ja clàssic sobre la pintura
holandesa del XVII, introdueix una referència als primers paisatges de Mondrian que conclou dient
que “podríamos ver las llamadas abstracciones de Mondrian no como una ruptura con su tradición
sino como una continuación de la tradición cartográfica que estamos definiendo” [ALPERS, 1987,
338]. I Janssen i Joosten escriuen també sobre aquests paisatges de joventut que “[...] Mondrian,
comme nous l’avons montré plus haut, trouvait ses racines plus loin, dans l’idée du réalisme propre
au XVIIè siècle hollandais [...] La lumière y jouait un rôle crucial : elle créait l’espace et rendait
sensible la perspective divine.” [JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 122]. Pel que fa a la reticència de veure
Mondrian com a simbolista, en tenim un exemple en aquest mateix catàleg : “Nous n’avançons
pourtant pas ici que Mondrian fut ou devint symboliste vers 1898. Pour qui le connaissait, il était
avant tout et par-dessus tout peintre [...]” [ibid., 58]
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l’abstracció. Fins i tot va intentar concursar en dues ocasions al Prix de Rome
concedit per l’Acadèmia holandesa per tal de continuar els seus estudis a Itàlia,
cosa que no va aconseguir. Però malgrat aquesta orientació tan clarament
academicista i conservadora, el cert és que en algunes obres de finals dels
noranta es percep clarament quelcom que va molt més enllà del realisme
holandès més tradicional.
L’obra més representativa en aquest sentit és Església de poble (v. fig. 32), una
important aquarel·la de 1897-98 en què la influència del linealisme i l’estilització
impulsats per Toorop i Prikker (i que havien aconseguit un bon grau de difusió
entre els artistes holandesos del moment) és evident. Al dors d’aquesta peça
Mondrian hi va escriure un poema en què evoca poèticament l’ambient gris de
l’església i el poble (St. Jacob, a Winterswijk) amb els branquillons en primer pla:
“Et les petites branches des jeunes arbrisseaux
exultent et se dressent
pour rejoindre celles qui, partageant
la paix du ciel gris,
pendents des grands arbres
et dessous,
l’étendue verte et taciturne –
Et l’église haut dressée, au-dessus du village
M.”
[citat a JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 55]
Sense por de fer interpretacions massa agosarades, no hi ha dubte que amb
aquest treball Mondrian va fer el primer pas, tot i que sense conseqüències
immediates, vers una progressiva estilització i formalització dels seus paisatges,
que fins aquell moment havien estat directament inspirats per la seva
experiència de la natura. És clara també la seva voluntat manifesta de
“construcció” de l’obra, organitzada a través del delicat teixit de branques del
primer pla que organitzen i distribueixen absolutament la superfície de la imatge.
En aquesta obra també s’anuncien alguns elements plàstics que en el futur
haurien de tenir gran importància en l’obra de Mondrian: el paper articulador de
la línia, els colors planers i la manca de profunditat de l’espai del quadre.
Precisament aquest linealisme i l’estilització general de la imatge són els
elements que més clarament fan suposar que en aquest moment Mondrian tenia
sens dubte algun coneixement de l’obra de pintors simbolistes com Toorop i els
altres que hem citat; Església de poble és el primer cas en l’obra de Mondrian en
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què l’obra no neix directament de la percepció directa de la realitat, sinó que
mostra una realitat construïda per l’artista a partir d’aquesta.
Pel que fa al poema, és la primera peça literària que conservem del pintor, i
pràcticament l’únic intent poètic conegut en la seva llarga producció; Mondrian hi
intenta associar el moviment de les branques amb el del campanar, tots dos en
una clara ascensió vers “la pau del cel gris”. Una associació per cert, la dels
arbres i el campanar gòtic, que està tan fortament ancorada en la tradició del
romanticisme nòrdic que a finals de segle havia esdevingut gairebé un clixé, un
tòpic [WELSH, 1977, 34]. Més enllà del seu to o contingut, però, l’obra és
interessant perquè representa un exemple molt primerenc i gairebé únic de
relació entre poesia i pintura en l’obra de Mondrian que el situa en un espai
cultural molt proper al del Simbolisme que hem anat descrivint. El fet que no
tinguem dades documentals d’aquest període que ens permetin afirmar i
descriure les relacions concretes de Mondrian amb els ambients simbolistes
holandesos no impedeix que aquesta relació es faci viva a través d’obres com
aquesta, i per tant s’hi deixi veure la influència del treball dels primers.
Aquest gir de l’obra de Mondrian vers aquesta personal estilització va ser molt
mal valorat, perquè com ja hem dit abans els crítics del moment no podien
assumir fàcilment aquest allunyament respecte la representació veraç de la
natura. Però el gir es va anar accentuant en obres com l’aquarel·la Bosc (1899),
una visió del sotabosc d’una fageda pintada en tons verds i vermells, en què
l’obra és estructurada només pel ritme lineal dels troncs en contrast amb la
fullaraca del sòl. És de nou una obra planera, ritmada i fortament construïda, que
connecta irresistiblement amb els paisatges de fagedes o bedolls de Gustav
Klimt, per exemple, així com amb els de molts altres autors de la tradició nòrdica
pels quals el tema del sotabosc va esdevenir important en aquest moment,
sovint amb connotacions simbòliques. En d’altres obres d’aquests anys, com les
aquarel·les A la feina/Als camps (1898 c.) o A l’Stadhouderskade a Amsterdam
(1898-99) es fa present també per primera vegada un ambient nocturn i
malencònic que no es pot deslligar del to de molta poesia i literatura de l’època,
des dels poemes simbolistes de Maeterlinck, que com hem dit abans triomfava
en aquests moments als Països Baixos, fins a la visió decadentista de la ciutat
que presenta la novel·la Bruges-la-morte (1892), del belga Georges Rodenbach.
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Fou també en aquests anys finals del s. XIX en què Mondrian es va dedicar per
un temps amb més consistència a pintar retrats i composicions amb figures;
algunes d’aquestes obres podríem situar-les també dins un context simbolista
compartit amb altres autors holandesos de l’època, com el propi Toorop,
Matthew Maris o van Uberfeldt, tots els quals havien tractat temes similars. Per
exemple, l’oli Retrat d’una nena amb flors (1900-01) (v. fig. 33) ens mostra una
nena mirant frontalment a l’espectador amb els ulls molt oberts, envoltada
d’anèmones i davant un fons vermell, en una obra de pinzellada imprecisa i
difuminada; l’obra fa referència d’alguna manera a la puresa i la innocència de la
infantesa, igual que la pintura Idil·li de primavera243, de la mateixa data (1900-01)
(v. fig. 34), en què les imatges de dues nenes, situades davant un paisatge
d’arbres amb una església al fons, es veuen envoltades per una garlanda floral.
És molt suggestiu comparar aquesta frontalitat amb el retrat fotogràfic de Mme
H.P. Blavatsky, fundadora de la Societat Teosòfica, que Mondrian va conservar
al seu estudi tota la vida [HENKELS, 1988, 179]. Més enllà d’això, però, la
frontalitat serà un tret recurrent de moltes de les figures simbòliques i retrats que
Mondrian pintarà tant en aquest moment244 com en l’etapa 1908-1911, i donen
un caràcter hieràtic i heràldic, gairebé sacerdotal, a aquests personatges. En
aquest sentit cal també ressenyar el seu Autoretrat de 1900 c., obra en la que
Mondrian es presenta a si mateix frontalment, amb els trets del rostre
notablement simplificats, i en la que destaquen sensiblement els ulls, molt grans i
molt oberts, mirant fixament i hipnòtica l’espectador; aquest és un tret
característic que tornarem a trobar en els seus autoretrats i figures de cap a
1908-10 i que els dóna un caire simbòlic, en què els ulls al·ludirien a la intensa
recerca interior i espiritual que portaria a terme l’artista, que es presenta a si
mateix gairebé com un visionari o un profeta.
Dins la producció de Mondrian del tombant de segle, l’obra que més clarament
es pot qualificar de simbolista és l’aquarel·la Flor de la passió, datada el 1901 (v.
243

Welsh considera que aquestes dues obres són “the earliest datable examples of Mondrian’s
direct involvement with a symbolic youthful, and specifically female innocence and purity”, i que no
es pot concebre la seva realització sense uns mínims coneixements de la tradició del Simbolisme
holandès [WELSH, 1977, 35-36]
244

Veure per exemple el carbonet sobre paper Tors femení amb les mans juntes, de 1898-1900 c.,
que al catàleg raonat s’identifica amb el nº A131 [WELSH-JOOSTEN, 1998, 207]
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fig. 35)245; es tracta de la imatge frontal i simètrica d’una noia vestida de blanc
amb els cabells recollits, el cap alçat i els ulls tancats. De darrera les espatlles
apareixen dues grans flors de la passió blanques que floreixen just sobre els
seus muscles. La imatge femenina en general va ser un dels grans elements
simbòlics i al·legòrics al que van recórrer els artistes simbolistes, i també les
flors, aïllades o agrupades en rams, havien estat un element molt recurrent. Aquí
Mondrian reprodueix la imatge d’una noia en plena meditació extàtica, associada
a dues flors que remeten a la passió de Crist; en la teosofia, la flor de la passió
és expressió del tràgic lligat a la força de l’espiritual [JANSSEN-JOOSTEN, 2002,
84], però no està clar si Mondrian pretenia en aquest moment fer referència a
aquesta qüestió246. El significat simbòlic de les flors (especialment, crisantems i
gira-sols) en la seva obra es farà més evident posteriorment, però cal tenir
present que entre 1898 i 1901 Mondrian ja va pintar una àmplia sèrie de
crisantems que anticipen el seu treball posterior247.
A partir de 1900-1901 l’obra de Mondrian passarà a centrar-se en els paisatges
dels diversos llocs d’Holanda on va viure i va viatjar; si bé el conjunt de la
producció d’aquests anys és difícil de caracteritzar en conjunt, ens anirem
trobant amb una sèrie de temes que pel seu tractament seran reminiscents
també d’aquesta atmosfera finisecular que hem vist en algunes de les seves
obres del tombant de segle. Per exemple un tema recurrent serà el del molí, un
element solitari en el paisatge que sembla convidar a fer una reflexió sobre les
relacions entre l’home i la seva obra i la natura (per exemple, els olis Molí al Gein
o Molí a la llum de la lluna, tots dos de 1906-07). Però serà cap a 1908, i de nou
reprenent temes vinculats a la figura humana, que la seva obra tornarà a remetre
245

Welsh discuteix àmpliament al catàleg raonat sobre la datació d’aquesta obra [WELSH-JOOSTEN,
1998, 213-214]; si bé ell mateix l’havia datada anteriorment cap a 1908 (alguns autors la relacionen
estilísticament amb el tríptic Evolució), aquí discuteix tot un seguit d’elements que el porten a
proposar molt plausiblement aquesta nova datació de 1901 c. En tot cas, està clar que l’obra és, en
el conjunt de la trajectòria de Mondrian, una de les seves imatges més simbolistes i simbòliques, i
per tant només podria correspondre o al període 1900-01, o al de 1908-10.
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En referència a aquesta imatge Janssen i Joosten parlen d’incursions simbolistes en les que
Mondrian no es mostra pas insensible a l’ocult i al simbòlic [JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 85]. Welsh diu
al catàleg raonat que més aviat l’obra es podria referir a una dona tràgicament malalta d’alguna
malaltia venèria, i per tant patint un destí dolorós derivat de les seves passions [WELSH-JOOSTEN,
1998, 214]; En aquest segon cas ens trobaríem també amb un tema típicament simbolista, tractat
per un gran nombre d’artistes i escriptors del moment.
247

Al catàleg raonat d’obres de Mondrian trobem aquesta sèrie d’olis, dibuixos i aquarel·les de
crisantems catalogats amb els números A101 a A110 [WELSH-JOOSTEN, 1998]
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a una estètica clarament simbolista; en aquest cas, però, aquest caire que
adquireix la seva obra estarà més directament vinculat a la seva relació amb la
teosofia, que no pas amb la possible pervivència en la cultura holandesa d’una
atmosfera simbolista que no havia estat excessivament intensa.
És ara el moment d’analitzar la qüestió més polèmica, la relació de Mondrian
amb la teosofia248; ens trobem en aquest cas amb una actitud similar a la que
vèiem a l’hora de valorar la relació de Mondrian amb el Simbolisme: alguns
autors es neguen absolutament a concedir-li cap paper important249, mentre que
altres semblen articular tot el sentit de l’obra de Mondrian a la llum justament
d’aquesta vinculació. Com veurem tot seguit, hi ha una gran quantitat d’elements
concrets i comprovables que ens permeten veure com, en grau molt divers,
l’adhesió de Mondrian al pensament teosòfic es va mantenir pràcticament al llarg
de tota la seva vida; i per tant cal assumir també que diverses qüestions de
l’ideari i el vocabulari teosòfics es van introduir clarament en els seus textos.
Però alhora ens permetrà veure com el seu interès per la teosofia no li va
impedir desenvolupar la seva pròpia postura teòrica, amb elements procedents
d’altres fonts. En realitat, el debat sobre la importància o duració d’aquesta
relació és molt poc rellevant en si mateix: allò que Mondrian aprèn i assimila de
la teosofia eren elements que circulaven en molts mitjans intel·lectuals de
l’època, com hem vist, i que molts artistes i pensadors d’aquest període van
compartir. Però en el context d’aquest treball rastrejar aquesta relació és
important en tant que ens dóna una altra pista de les relacions de Mondrian amb
el Simbolisme, en el benentès que com ja hem dit la teosofia en va constituir un
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El primer autor que va analitzar a fons la qüestió de la influència de la teosofia en l’obra de
Mondrian va ser Welsh en el seu assaig “Mondrian and Theosophy” [WELSH, 1971]; partia del fet
que influències com la de Schoenmakers havien estat sobrevalorades per altres autors, mentre
que a la teosofia ningú semblava haver-li prestat massa atenció. El problema és que ell també cau
aquí en algun excés, per exemple quan cita les referències teosòfiques al simbolisme de la creu,
perquè Mondrian deixa clar arreu que ell les rebutja totalment [ibid., 49]
249
D’entre els especialistes més destacats en l’obra de Mondrian, Yves-Alain Bois és segurament
el que es mostra més reticent respecte aquesta relació. En el seu article “The iconoclast” [BOIS,
1994] Bois insisteix en la nul·la importància de tot el període anterior a 1908 per a la futura
trajectòria de Mondrian, i en el nul efecte del seu coneixement de la teosofia en la seva evolució
vers l’abstracció, a més de relativitzar qualsevol relació entre la teosofia i els moments més
simbolistes de l’obra de Mondrian. Així per exemple escriu: “To be sure, certain of the best works
from his youth can be ascribed to a vague interest in symbolism (then very active in Holland) […]
link his work at least on a formal level to the symbolist movement. [...] The symbolist mode,
however, does not dominate Mondrian’s production until 1908 [...] Furthermore, it is altogether
unrelated to theosophy.” [BOIS, 1994, 328]. Per Bois la teosofia només juga com a molt un paper de
detonant.
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topant important, a més de ser la font principal dels dos conceptes fonamentals
del seu treball, unitat i evolució.
Més enllà d’especulacions, el que és segur és que el 25 de maig de 1909
Mondrian es va inscriure oficialment en la Societat Teosòfica Holandesa, creada
el 1897, i per tant el seu treball d’aquest període i els anys immediatament
posteriors és el que més clarament es pot vincular amb la teosofia. No podem
afirmar totalment en quin moment Mondrian es va començar a interessar per
aquest

coneixement

esotèric;

alguns

autors

consideren,

recolzant-se

precisament en la creació de dibuixos i gravats que podrien contenir iconografia
teosòfica, que els primers contactes amb la teosofia es remunten a l’entorn de
1900 [BLOTKAMP, 1986b, 97], i també esgrimeixen les afirmacions del seu germà
Louis i del seu amic Albert van den Briel en aquest sentit [BLOTKAMP, 1994, 34];
altres afirmen que Mondrian estava interessat en les religions esotèriques ja des
de 1898 [HENKELS, 1988, 37], però no hi ha més evidències que permetin
assegurar que en aquestes dates tan primerenques ja existia un coneixement
mínimament sòlid per part de Mondrian de les doctrines teosòfiques.
L’estiu de 1908, com ja hem assenyalat, Mondrian va passar un parell de
setmanes a Dortmund; Jan Toorop estava instal·lat allà des de feia un temps,
com a líder oficiós d’un grup d’artistes i intel·lectuals d’avantguarda que vivien en
aquesta localitat costanera, molt preocupats també per qüestions religioses. En
aquells moments Toorop pintava en un estil neoimpressionista al que va introduir
a Mondrian, que s’hi va interessar immediatament i per un període prou llarg.
També allà va fer amistat amb algunes persones que eren membres de la
Societat Teosòfica, i va conèixer les teories de l’antropòsof Rudolf Steiner i
d’Edouard Schuré, l’obra del qual Les grands initiés s’acabava de traduir a
l’holandès [JOOSTEN, 1994, 26]. Sembla que a Dortmund, doncs, no només
s’hauria iniciat la seva conversió vers el puntillisme i el fauvisme, i per tant vers
l’avantguarda (que fins aquell moment desconeixia), sinó també el camí que el
portaria a integrar-se oficialment en la Societat Teosòfica, de forma que podem
afirmar que “c’est donc à juste titre que l’on peut rapprocher la relation entre style
divisionniste et aspirations spirituelles, telle qu’elle s’établit chez Mondrian par
l’intermédiaire de Toorop, des évolutions et des prises de position au sein des
milieux artistiques suisses, dans ces années-là” [JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 143].
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Els dos descobriments, la teosofia i l’avantguarda, van transformar absolutament
la trajectòria artística de Mondrian, que aviat evolucionaria de pintor de paisatges
adotzenat a principal innovador de l’art holandès.
En els següents anys nombroses dades ens parlen de la seva vinculació al
moviment teosòfic: el juny de 1910, per exemple, es va subscriure al setmanari
Eenheid [Unitat]. I el 1912 quan es va traslladar a París, va ser en primer lloc en
una habitació de la seu parisenca de la Societat Teosòfica que va trobar
allotjament [BLOTKAMP, 1986b, 102]. També és significatiu el fet que es
preocupés d’anar traslladant el domicili de la seva inscripció a la Societat quan ja
no vivia a Holanda (fins i tot quan es va traslladar a Anglaterra), o el fet que
conservés la fotografia de Mme Blavatsky tota la seva vida, igual com alguns
llibres cabdals del moviment250. Certament també tenim testimonis de nombroses
desencontres que es van produir entre Mondrian i la Societat Teosòfica com a
tal, que no sembla que mai l’acabés d’entendre del tot. Potser el més significatiu
es va produir relativament poc temps després de la seva inscripció, quan entre
1913 i 1914 se’l va convidar a preparar l’article “Art i teosofia” per la revista
Theosofia que després li va ser rebutjat per ser massa revolucionari251, o també
quan el 1921 el propi Rudolf Steiner no li va contestar les cartes que Mondrian li
va adreçar amb referències diverses a la seva tasca artística252. Tot plegat va fer
que Mondrian expressés en diverses ocasions el seu distanciament respecte
l’estructura de la Societat; però al mateix temps, en els seus textos trobarem en
el temps, fins ben entrats els anys vint referències molt positives a
l’ensenyament teosòfic.
Encara el gener de 1917, per exemple, va llegir la introducció del seu primer
llibre teòric De Nieuwe Beelding in de schilderkunst [La Nova Plàstica en Pintura]

250

Entre ells, Mystiek en esoteriek [Mística i esoterisme], de Rudolf Steiner (publicat a La Haia el 5
de març de 1908; recull de les conferències que Steiner va pronunciar a Holanda aquest any); Aan
de voeten van den meester [Als peus del mestre], de Krishnamurti (1913) i Het nieuwe wereldbeeld
[Una nova imatge del món], de Schoenmaekers [SEUPHOR, 1957, 57]
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Aquest text no va ser publicat i segons sembla s’ha perdut; tot i això, s’especula amb el fet que
el seu contingut podria estar estretament relacionat amb les notes que Mondrian va escriure als
seus Quaderns d’esbossos [WELSH, 1971, 36]
252

Concretament, Mondrian li va enviar a Steiner una còpia del seu text Le Néo-plasticisme,
recentment publicat, amb una nota en què li suggeria que aquesta podia ser la proposta artística
del futur. Steiner no li va contestar.
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en una trobada de la Societat Teosòfica a Laren; i el mateix any va escriure a
Van Doesburg que es sentia distanciat de Schoenmakers, però que Mme.
Blavatsky continuava essent la font més important per ell d’idees filosòfiques
[JOOSTEN, 1994, 36-37]. En aquest mateix text Mondrian cita a Kandinsky
justament referint-se a la importància que aquest concedia a la teosofia: “In On
the Spiritual in Art Kandinsky points out that theosophy (in its true meaning and
not as it commonly appears) is another expression of the same spiritual
movement we now see in painting.” [NB, 44]. En una altra carta a Van Doesburg
de 1922, i referint-se precisament a l’incident amb Steiner, Mondrian reafirma la
importància de la teosofia pel neoplasticisme:
“I totally agree with what you write about the followers of Steiner. And
maybe… Steiner himself as well. Just as Schoenmaekers and Bolland:
onesided and stubborn. When Steiner visited Holland last summer, I
wrote him a letter and included my brochure! Not even a reply! I will burst
out to those guys one day, but I’m not in a hurry. It is Neoplasticism that is
purely a theosophical art (in the true sense). Whoever calls themselves
Theosophists or Anthroposophists are misfits” [citat a BLOTKAMP, 1986b,
104]
El mateix any 1922 li va fer esment encara a un periodista de la “doctrina
secreta” que havia estat explorant [HENKELS, 1988, 28]; i de fet les referències
als “savis antics” i a “l’antiga saviesa” s’aniran mantenint al llarg dels seus textos
del període plenament neoplàstic. Blotkamp manté que tant en aquest moment
com posteriorment l’obra de Mondrian es continuava fundant en una continuïtat
bàsica amb la tradició teosòfica que ja feia molts anys que coneixia, malgrat tots
els desencontres [BLOTKAMP, 2001, 179].
Potser unes línies que ell mateix va escriure en una carta el mateix 1909 ens
indiquen millor que res què és el que buscava i què el que va trobar, si més no
inicialment, en el seu apropament a la teosofia: “Ainsi, tu m’as trouvé tellement
changé? Eh bien, c’est seulement une apparence: je suis toujours le même, avec
juste un peu plus d’équilibre, si je ne me trompe. L’étude de la théosophie y a
becaucoup fait. Je dois beaucoup à cette forme de connaissance: c’est vraiment
un guide dans le développement de la conscience de soi” [carta a Aletta de
Iongh, citada a JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 158]. En tot cas, la incorporació dels
conceptes teosòfics més importants a la seva obra i teoria va ser plena.
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És doncs a partir de 1907-08 que es pot detectar l’inici d’un canvi en la seva
pintura; fins aquell moment Mondrian pràcticament només havia pintat paisatges
i natures mortes que no havien aconseguit que el seu treball es destaqués pel
seu caràcter propi respecte el de molts altres artistes holandesos del moment, tot
i que la seva persona si que era molt respectada en tots els cercles artístics.
Tampoc sembla que fins aquell moment tingués cap coneixement del que estava
passant en la pintura fora d’Holanda, i especialment a França, i ni tan sols les
retrospectives de Van Gogh semblen haver-lo interessat excessivament
[JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 110]. Aquest canvi no és només individual: el període
1907-08 representa l’any de difusió a Holanda de les tendències divisionistes,
gràcies a l’obra de Jan Sluyters i Jan Toorop principalment; i en general el final
de la primera dècada del s. XX significarà per als artistes holandesos el
descobriment i cada vegada més l’assimilació de les noves tendències
artístiques que a França i a la resta d’Europa ja feia temps que es
desenvolupaven, des de l’Art Nouveau i el Simbolisme al neoimpressionisme, el
fauvisme o el divisionisme, con dèiem ara mateix253.
Al 1907, Mondrian va pintar olis com Arbres a la vora del Gein: la sortida de la
lluna o El núvol vermell (v. fig. 36) que semblen tenir en comú un caràcter molt
més provisional, més esbossat, que altres obres seves anteriors que tenien un
acabat molt més acadèmic. El núvol vermell és una obra especialment
significativa: un paisatge construït amb tons de blau i verd amb pinzellades vives
i enèrgiques, i el contrast d’una taca ataronjada al cel que trenca tota
naturalització de l’obra i ens la mostra com el que és, una construcció plàstica a
partir de la natura en què, tot i el seu aspecte totalment diferent, Mondrian
sembla recuperar la personalitat mostrada en obres anteriors com Església de
poble.
En tot cas l’obra d’aquest moment obre clarament les portes a la seva plena
recepció del divisionisme, que com hem esmentat es produirà sobretot a partir
de la seva relació amb Toorop el 1908. La seva pintura fa alguns passos
253

“By that date [1909] however, the influence of modern French painting was already an
established fact in the art world of Amsterdam where the split between “modernists”, now including
Mondrian along with Toorop and Jan Sluyters, and “traditionalists” had at least begun to challenge
the validity of established artistic canons in the Netherlands.” [WELSH, 1977, 3]
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fonamentals: abandona el color natural pel color pur i arbitrari, redueix al mínim
els elements temàtics dels que s’ocuparà, i la factura es torna molt més
esquemàtica. A més, algunes de les pintures que realitzarà el 1908 remeten de
nou clarament a l’esperit simbolista pel que hem vist que ja s’havia interessat
anteriorment, en aquest cas accentuat probablement pel seu progressiu
acostament a la teosofia que ja hem situat254, però fent un esforç per intentar
deixar de banda la imatgeria més característicament ocultista per avançar vers
una visualització de continguts espirituals a través de la força de la línia i del
color (objectiu en què no sempre reeixirà). És el cas per exemple de la
paradigmàtica obra Devoció (1908) (v. fig. 37), la imatge d’una nena pintada de
perfil en tons vermells verdosos que extàticament contempla una flor, tot evitant
l’ús de gestos de devoció o pregària massa evidents. En aquesta obra, com en
alguns paisatges del moment (l’oli Bosc prop d’Oele, per exemple) Mondrian no
només fa servir colors purs i intensos d’ascendència fauvista, sinó que els aplica
segons una estructura de “radiació”, mitjançant línies ondulants que es responen
unes a altres, que recorda per exemple l’obra del noruec Edward Munch (tot i
que sembla segur que Mondrian no coneixia en aquest moment res de la seva
obra). També sembla clar que en aquestes peces, igual com en l’anterior
Església de poble, l’ús d’aquesta estratègia de radiació correspon a la voluntat
de Mondrian de fer visible quelcom que més aviat pertany a l’àmbit de l’espiritual
[JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 123], en una línia molt propera a l’espiritualisme del
romanticisme nòrdic en general, des de Friedrich a Hodler. Voldria només
apuntar aquí la connexió entre aquest concepte de radiació i la idea de vibració
espiritual que hem vist en Kandinsky, i com en tots dos casos es correspon a
conceptes explorats pels teòsofs del moment i relatius a la creença en la
presència de l’esperit en l’univers.
És des d’aquest moment doncs que l’obra de Mondrian s’insereix per primera
vegada en la modernitat; la influència de Toorop, però també la de Hodler, Van
Dongen, Sluyters i finalment fins i tot Van Gogh, resultaran en aquest sentit
254

Welsh, per exemple, qualifica l’obra de 1898-1900 de “cripto-simbolista”, mentre que aquesta
que crea a partir de 1908 és la que ell més clarament relacionarà amb una revifada del seu interès
pel Simbolisme, sobretot a partir del seu contacte amb Toorop: “In a general sense, this fact can be
interpreted as a revival of his interest in the broader Symbolist movement – and here the contact
with Toorop in Zeeland cannot be overlooked. It was a revival undertaken through the stimulus of
factors rather removed from the sources of this art movement which was by then almost moribund
elsewhere in Europe and which assumed in Mondrian’s art a significance little related to its
treatment by the earlier, more literary minded generation of the 1890’s” [WELSH, 1977, 151]
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determinants. Però és a partir de les seves preocupacions espirituals reflectides
en la seva adhesió a la teosofia que aquesta recerca plàstica pren sentit, i ho
farà de nou a partir de temes de clara filiació simbolista. En aquesta línia hem
d’interpretar l’obra citada Devoció, però també les seves pintures de gira-sols i
crisantems moribunds d’entre 1907 i 1910, que fan referència tant a Van Gogh
com al treball d’alguns pintors simbolistes de finals de segle, sobretot Holst.
Altres obres que podrien reunir aquestes dues vessants, la simbolista i la
teosòfica, són l’oli Metamorfosi, també conegut com a Crisantem moribund
(1908), els seus Autoretrats en llapis que es van mostrar originalment com un
tríptic junt amb Crepuscle (1908-09), i els paisatges i arbres blaus d’aquest
període. Pel que fa als autoretrats, voldria destacar aquí tant la seva connexió
amb l’autoretrat anteriorment ressenyat de 1900 c., amb el que coincideixen
sobretot en la intensitat de la mirada que suggereix clarament la possibilitat de
veure alguna cosa més que el món merament tangible, com la semblança de
l’autoretrat del rostre complet amb una pintura de Toorop del mateix període que
representa el rostre de Crist.
Cal fer un incís pel que fa a la qüestió de les flors en l’obra de Mondrian; com se
sap aquesta va ser una de les temàtiques que més va tractar al llarg de la seva
obra, perquè les aquarel·les de flors eren de les peces que li resultaven més
fàcils de vendre, en un context general en el qual el seu art no va ser mai
fàcilment comercialitzable. Fins i tot més enllà de 1921, quan la seva pintura ja
havia esdevingut completament neoplàstica, Mondrian va haver de continuar
pintant flors com a mitjà de supervivència (tot i que distingint claríssimament i en
tots els sentits aquesta producció utilitària de la pintura que ell considerava
pròpiament la seva; fins i tot signava les aquarel·les com a Mondriaan, quan ell ja
s’havia tret feia temps aquesta segona “a” del cognom). A banda d’això, però, les
flors durant aquests moments més simbolistes de la seva obra adquireixen un
sentit especial: sempre són flors pintades aïllades i en un gran primer pla, amb
una especial atracció pels crisantems, que podien estar vinculades al simbolisme
de la vida, la decadència i la mort, així com a la idea teosòfica de la
transformació. Els crisantems són la flor més pintada per Mondrian (deu entre
1898 i 1901, i onze entre 1908 i 1909). Val a dir però que només alguns
d’aquests evoquen directament la idea de la flor moribunda; i també voldria
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indicar que a Holanda el crisantem no està considerat, com en la nostra tradició,
una flor vinculada a la mort.
No cal entrar aquí a comentar en detall totes aquestes peces, però voldria
assenyalar dues qüestions; en primer lloc totes aquestes obres responen a una
iconografia de filiació clarament simbolista que Mondrian recupera en un moment
tan fonamental de la seva vida com és el de la seva adhesió a la teosofia,
coincidint amb un canvi radical en l’enfocament formal de la seva pintura. És
doncs en la pintura finisecular tal i com ell mateix i altres artistes l’havien creada
que Mondrian cerca d’alguna manera els referents en un moment per ell tan
crític com és aquest any de 1908 en què la seva obra fa un pas decisiu en la
direcció de la modernitat. En segon lloc, i més enllà del fet que part de la seva
iconografia estigués en aquest moment desfasada (sobretot respecte la pintura
francesa, no tant respecte l’holandesa, com hem vist), les innovacions formals
que aquest grup d’obres aporten són claus i tindran una clara continuïtat i
desenvolupament en el futur de la seva producció, i especialment en l’orientació
que el portarà vers l’abstracció. La vinculació amb el Simbolisme, doncs, es
mostra especialment fecunda en dos moments de la vida de Mondrian, 18981900 c. i 1908-09, en què en la seva pintura i en la seva vida es produeixen
passos endavant d’una importància cabdal.
Al 1909, precisament, Mondrian va presentar per primera vegada una
retrospectiva del conjunt de la seva obra (juntament amb Cornelis Spoor, que
també era teòsof, i Jan Sluijters); i fou a la sala central de les tres de les que
disposava on va mostrar les obres d’aquest moment assenyalant sens dubte la
seva significació: el tríptic format pels Autoretrats i Crepuscle, Devoció, El núvol
vermell, els Gira-sols, i algun paisatge en què figuraven molins o pintat
primordialment en tons blaus [JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 134]. Són aquestes les
peces que més clarament mostren la voluntat de Mondrian de mostrar de forma
simbòlica continguts teosòfics en el seu treball; Metamorfosi, per exemple, es pot
relacionar fàcilment amb la seva pròpia entrada a la Societat Teosòfica, viscuda
com un nou naixement o transformació: “As part of the function which they serve
in devotional exercises, flowers may be said to recapitulate in microcosm the
eternal processes of birth, life, reproduction, decay, material death and
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regeneration which Theosophy sees as the ruling principle of the universe, and
which is summed up in the term ‘evolution’” [WELSH, 1971, 41]255.
El primer text teòric de Mondrian en què fa referència a les seves idees del
moment sobre la seva pròpia obra és també del 1909; es tracta d’una carta que
Mondrian va escriure al crític Israel Querido en resposta a l’article que aquest li
va dedicar en motiu precisament de l’esmentada retrospectiva. Querido, en
aquell moment un crític molt conegut i apreciat, i amic del propi Mondrian, va
publicar íntegrament la carta d’aquest en lloc de publicar la segona part
anunciada del seu article. El que Mondrian pretén en aquesta carta no és tant
contestar Querido, sinó matisar el que aquest havia escrit, ja que segurament
aquest ho havia rebut del propi pintor; per tant, els dos textos es poden
considerar de fet un primer comentari a l’obra del pintor en què les opinions de
Mondrian hi són tingudes molt en compte. El quadre al que Querido dedica més
espai de comentari en el seu text és precisament el Bosc prop d’Oele que hem
citat abans; en destaca sobretot l’arbitrarietat del color, i el fet que aquest evoqui
d’alguna manera sentiments d’un èxtasi quasi místic [WELSH, 1977, 131]. En la
resposta de Mondrian aquest es concentra sobretot en Devoció, i escriu:
“Again I must greatly admire you for your deep sensitivity to so much (o.e.
of my art), but I seem to have expressed myself poorly, if I led you to
believe that I wished to represent that girl in an act of prayer. With it I
merely intended (to represent) a girl seen from a devout point-of-view, as
devout or with much devotion (o.e. piety), and by giving her that sort of
red to place the material aspect in the background to suppress thoughts
about “her”, the “costume”, etc. (and) to bring the spiritual aspect to the
foreground.
I find that color and line can make a great contribution in this respect;
therefore I do not wish to do without line (on this point I seem clearly to
have expressed myself incorrectly). I find the great line of primary
importance to an object and secondly the color.” [citat a WELSH, 1977,
159-160]
He citat aquest fragment extensament perquè com he dit abans, es tracta del
primer text teòric publicat de Mondrian, i perquè reflecteix la seva posició teòrica
255
En referència a aquesta obra, també podem citar la crítica que Meester-Obreen va publicar el
1915 en motiu d’una altra retrospectiva de Mondrian a Rotterdam, i que estava clarament influïda
per la correspondència i les converses que els dos havien mantingut. Així, Meester-Obreen,
seguint les pròpies opinions del pintor, escriu: “In the flower piece Mondrian attempted to express
himself in a symbolic direction. He wished to represent the thought of life and death by means of a
large, white dying chrisanthemum seen against a light background next to a black curtain.” [citat a
WELSH, 1977, 154]
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sobre la seva pròpia obra a l’estiu de 1909, és a dir, en ple auge de la seva
recuperació de la iconografia simbolista, així com poc temps després d’haver-se
apuntat a la Societat Teosòfica. Veiem com el pintor accentua l’aspecte
espiritualista del seu treball, i sobretot insisteix en què no vol “representar” un
acte de devoció, sinó evocar aquesta idea: una qüestió que com hem vist
entronca perfectament amb l’ideari simbolista dels autors francesos més
arriscats. Així, podríem dir que si les seves obres simbolistes de finals de segle
tenen un caire potser més al·legòric, aquestes obres a partir de 1908 intenten
trobar l’aspecte més idealista, i per tant també més abstracte, de la pràctica
simbolista. Cal destacar també la importància que concedeix a la línia, a la qual
ja qualifica d’element plàstic d’importància primordial, i que com hem esmentat
abans sembla fer possible en aquestes obres la visualització de l’element
espiritual.
Aquest període (en el qual cal situar també els seus nombrosos paisatges de
dunes, fars i campanars de Domburg) culminarà en el famós tríptic Evolució
(1910) (v. fig. 38), obra-manifest en què Mondrian expressa amb tota claredat la
seva fe en aquesta idea tan estrictament teosòfica com és la transformació
contínua de l’individu vers una successió d’estadis de perfeccionament
progressiu, fins a assolir una mena d’harmonia còsmica completa. En aquest
sentit pot ser interessant citar aquí una carta, datada probablement el 1911, que
Mondrian va escriure al també pintor Arnold Saalborn: “Being alone means (to
the great) turning to the inner self, to self-knowledge, knowledge of humanity, of
the man-god and the divine, ultimately. So this amounts to growing greater, more
conscious – and in the end to reach the divine.” [citat a HENKELS, 1988, 180];
l’evolució a la que remet el tríptic, doncs, és precisament la que ha de conduir
l’home al contacte amb la divinitat. No voldria entrar a comentar aquí en
profunditat aquesta obra que és prou coneguda, però si que cal assenyalar-ne
alguns trets que al meu entendre la fan partícip de l’herència simbolista rebuda i
adaptada pel propi Mondrian i la vinculen amb alguns elements posteriors: l’ús
de la figura femenina (notablement andrògina, això si) com a element al·legòric
principal del quadre, així com la presència de les flors; la frontalitat i simetria de
les figures, tret com ja hem vist típic de les imatges amb figures de Mondrian; l’ús
de colors purs, abstractes i intensos, amb predomini del blau, color espiritual per
excel·lència (els altres dos colors principals són el groc i el vermell, amb la qual
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cosa ja tenim aquí apuntada la triada neoplàstica que reapareixerà en la seva
pintura a partir de 1920); l’esquematització i simplificació totals de les formes; la
seva pròpia disposició, en fi, com a tríptic, que Mondrian ja havia utilitzat abans i
que té sens dubte notables ressonàncies religioses256. Si a més prenem en
consideració el fet que com hem dit la idea d’evolució és probablement la pedra
angular que fonamenta la teosofia, i que al mateix temps serà un dels elements
més importants en la teoria del propi Mondrian, veurem com és imprescindible
concedir a aquesta peça un paper clau en la trajectòria artística del pintor,
malgrat que des d’un punt de vista estrictament formal l’obra no sigui, sens
dubte, massa reeixida; això no vol dir però, com indica Bois, que aquest període
simbolista sigui la clau pel període posterior de Mondrian: “yet while many things
may encourage us to take this very short symbolist period as a key to the later
work, this would be clearly mistaken” [BOIS, 1994, 314]. En efecte, potser
aquestes obres no son la única clau, però el seu paper en un moment de canvi
important no pot ser deixat de banda.
Més enllà d’aportacions concretes, aquestes peces ens fan veure com la teosofia
va ser útil per Mondrian sobretot com a estímul per explorar més a fons les
innovacions formals que anava descobrint (no només les que hem citat abans,
també a Cézanne que havia descobert en una exposició a Amsterdam el 1909) i
per repensar del tot el seu propi paper i el de la seva obra dins un context que
des d’una perspectiva teosòfica es feia còsmic i universal. Com veurem més
endavant no és tampoc gens casual que aquest moment tan important de la
seva evolució coincideixi amb una reforma total del seu estudi, al que intentarà
adaptar a la seva visió cada vegada més moderna de l’art i de la vida [JANSSEN –
JOOSTEN, 2002, 159]. L’altra qüestió que els historiadors sovint han trobat difícil
de respondre és la combinació d’un contingut espiritual cada vegada més
256

Welsh apunta també que des del punt de vista de la composició el tríptic deriva de l’obra de
Toorop Les tres núvies (1893) [WELSH, 1971, 41]. Val a dir també que aquesta disposició en tríptic
fou recorrent en moltes exposicions en què va participar Mondrian; abans hem esmentat la
presentació en aquest format de Crepuscle i els dos autoretrats a la seva exposició retrospectiva
de 1909. El 1917 (Amsterdam, Hollandsche Kunstenaarskring) també va presentar amb aquesta
disposició les obres Composició en color B, Composició en línia i Composició en color A, totes
pintades aquest mateix any; en aquesta ocasió va escriure una carta a Van Doesburg en què
remarcava que aquests treballs expressaven molt bé el religiós, i que la forma de col·locar-los era
extraordinàriament expressiva [BLOTKAMP, 1994, 100]. Encara el 1939 a l’exposició Parísenca
Réalités nouvelles va mostrar una presentació de les obres segons aquesta estructura en la qual la
pintura més gran (Composició nº 4, 1938-42) ocupa el centre, i les altres dues (Composició amb
vermell i blau, 1939-41, a la dreta, i Composició amb vermell, blau i blanc, 1939-41, a l’esquerra)
es disposen a banda i banda [COOPER, 2001, 112]
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concret i més idealista, amb una iconografia ja del tot superada tot i que
formalment presenti certs elements avantguardistes, sobretot si la comparem
amb la seva producció anterior; en aquest sentit, podríem de nou remetre’ns a
Welsh: “The apparent dichotomy between Mondrian’s more abstract theory of
content and his residual reliance upon standard Symbolist imagery may be
explained as an attempt to incorporate certain teachings of theosophy into his
personal theory of art, since by 1908 that movement had established no orthodox
traditions of iconographic imagery of its own.” [WELSH, 1977, 159]. Sigui com
sigui, el cert és que Mondrian estava en aquest moment cercant una
formalització visual de la seva pintura que li permetés treballar els continguts
espirituals que a partir d’aquest moment cada vegada li interessaran més; el fet
que poc després conegui de primera mà el cubisme farà possible que la seva
obra abandoni aquesta iconografia simbolista i avanci decididament vers
l’abstracció, però més enllà d’això la recerca que subsisteix sota la seva pintura
és la mateixa. En la ja esmentada carta de resposta a Querido, de fet Mondrian
ja apunta aquest camí: perseverar en una profunda recerca d’allò espiritual que
es troba en l’art, deixant que l’artista es deixi portar pel que aquesta evolució
espiritual d’alguna manera descobreixi:
“… I believe that conscious spiritual knowledge will have an increasing
influence upon the work of painters and that it is a weakness, or an
absence of genius in the artist if this spiritual knowlede damages his art.
[...] How I should develop I don’t know, but at present I am producing work
in the usual, generally recognized manner, with merely (the addition of) a
deep foundation, which suggests the higher regions to a public which is
receptive to such things. Thus, my work remains completely outside of
occult spheres, although I attempt to obtain occult knowledge for myself in
order to better understand things.
[...] For the time being at least I shall allow my art to remain on the level of
sense perception, since that is where we (i.e. mankind) still exist.
Nevertheless, art can already serve as a transition to the higher regions –
I am perhaps incorrect in calling them spiritual regions, for everything
which has form is not yet spiritual, I have read but it is monetheless the
ascending path, leaving matter behind.” [reproduït a WELSH, 1977, 160161]
En resum, podríem dir que hi haurà dos moments claus en la trajectòria de
Mondrian que es vinculen al Simbolisme, un cap a 1898-1900, l’altre cap a 1908;
no podem afirmar, per la informació de què disposem, que en el primer període
Mondrian tingués cap vincle específic amb la teosofia, més enllà d’haver-ne
sentit a parlar com tants altres intel·lectuals o artistes d’aquest moment. Si que
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coneixia i s’interessava per l’obra dels altres artistes simbolistes holandesos,
perquè les influències formals semblen clares. En el segon període, en canvi, la
vinculació Simbolisme-teosofia és més òbvia. Enmig, la producció de Mondrian
sembla allunyar-se de l’estètica simbolista i passa uns quants anys podríem dirne estancada en un paisatgisme i natures mortes molt tradicionals. Aquest
estancament podria ser considerat com han fet alguns autors una prova de que
Mondrian no va saber res de la teosofia a principis de segle, perquè en aquesta
l’evolució és un concepte fonamental, i en canvi la seva obra no sembla
evolucionar en absolut durant molt de temps [BOIS, 1994, 328]. Acceptar aquest
argument, però, també ens haurà de conduir a assumir la importància de la
teosofia per Mondrian a partir de la segona etapa, ja que la seva evolució serà
molt ràpida, malgrat que Bois també pretengui negar-la.
La trajectòria artística de Mondrian seguirà amb el seu trasllat a París i la seva
vinculació al cubisme, moviment que havia descobert de primera mà en una
exposició a Amsterdam el 1911, i que serà un element clau sobretot des del punt
de vista formal pel que farà a la seva evolució vers l’abstracció [JIMÉNEZ-BLANCO,
2005, 150]; l’evolució de la pintura de Mondrian sota la influència del cubisme ha
estat un dels períodes més tractats de la trajectòria del pintor, i aquí no en
parlaré. Si que voldria esmentar que en les darreres obres simbolistes que hem
citat s’observava ja una tendència a la geometrització que sens dubte va facilitar
la seva recepció del cubisme; i també que el fet que durant tot el període cubista
Mondrian no tracti aparentment temes o iconografia de la que podríem
considerar obertament teosòfica o espiritualista no vol dir que aquest treball no
representi un esforç de recerca espiritual, segurament més introspectiva, tant o
més important que el que havia dut a terme fins aquell moment. Blotkamp, per
exemple, considera que és en les obres que va dur a terme entre 1912 i 1914 a
París que hem de cercar el nucli de la seva evolució neoplàstica no només en el
sentit formal, sinó també en l’espiritual: “In his evolutionary thinking line and
color, reduced to a essential contrasts between horizontal and vertical and
between the three primary colors, were supposed to express the unity that was
the final destination of all beings, the unity that would resolve harmoniously all
antitheses between male and female, static and dynamic, spirit and matter”
[BLOTKAMP, 1986b, 102-103]. I finalment, també hem de tenir present que van
ser molts els pintors que, com potser el propi Mondrian, van rebre el cubisme
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com una mena de nova forma del neoplatonisme, i per tant el van veure com a
continuista respecte les preocupacions esotèriques i teosòfiques que molts d’ells
compartien [ROBBIN, 1963; HENDERSON, 1983].
Tanmateix, cal tenir present que, a banda de l’ideari i el vocabulari teosòfics,
determinats temes molt vinculats al pensament i la cultura simbolistes
continuaran apareixent en l’art de Mondrian en aquest període i en el futur. Un
exemple interessant és el tema de l’hermafrodita, que com hem vist és un dels
motius de reflexió importants pel Simbolisme en tant que encarna precisament la
realització de l’ideal d’unitat que tant pels simbolistes com per Mondrian serà
essencial. El 1917 Mondrian escriurà: “It is important to realize, however, that
perfect equilibrium of female and male presupposes that the two have attained
equal degrees of profundity. [...] This is seen in the unhappy situation of the
relatively physical hermaphrodite. The physical hermaphrodite is the unity of an
apparent duality, while the spiritual hermaphrodite (the ideal of the ancient
philosophers) is the unity of a real duality.” [NB, 67]. L’ideal de l’hermafrodita
representa per Mondrian un exemple d’equilibri perfecte entre dos elements tan
oposats com el masculí i el femení, que segons alguns autors no es limitaria
només a la seva pràctica teòrica. I així Hoek, per exemple, ho relaciona amb el
seu ús de la forma oval precisament durant la seva època cubista, ja que l’ou
còsmic és en molts autors (Plató, la mitologia hindú, Steiner o la teosofia en
general) símbol precisament de la unitat original relacionada amb aquesta figura
de l’androgin o l’hermafrodita [BLOTKAMP, 1986, 44].
Concloem doncs recordant que el que pretenia mostrar eren tres coses:
l’existència d’un moviment simbolista prou actiu també a Holanda, l’adhesió
almenys en dos moments de Mondrian a aquesta tendència (1897-1901, i més
intensament entre 1908 i 1910), i la importància personal i per la seva obra del
seu descobriment de la teosofia, sempre dins el marc simbolista. Pel que fa a la
seva relació amb el Simbolisme, voldria recalcar que allò que aquí m’ha
interessat mostrar no és tant la seva assimilació d’una iconografia més o menys
caduca, sinó el fet que també a Holanda, encara que fos un nucli menor,
Mondrian va poder entrar en contacte amb idees que en aquell moment eren
comuns arreu d’Europa. Amb tot, també està clar que el Simbolisme que
Mondrian va conèixer directament no té ni la força ni l’esperit del Simbolisme
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francès o rus, i per tant la seva experiència sobretot a nivell de la seva
materialització plàstica va ser escassa i indirecta; tanmateix, també és cert que
en alguns aspectes que aquí no desenvoluparem alguns elements del seu treball
es poden relacionar clarament, malgrat la distància, amb l’obra de Mallarmé,
sobretot per allò referit a la qüestió de la purificació i la idea de les relacions
[REYNOLDS, 1995, 153-154]. No cal dir que a banda de la teosofia i de les que
hem indicat anteriorment hi va haver altres influències importants en la formació
artística i intel·lectual de Mondrian, com per exemple la seva educació calvinista,
el seu coneixement de les teories de Superville i Blanc257, el neoplatonisme en
les seves versions populars finiseculars258, Hegel i Schopenhauer [CHEETHAM,
1991, 48-64], i també la influència específica del filòsof Schoenmaekers259; tots
aquests elements arribaran a Mondrian, teosofia inclosa, pel fet de ser temes de
debat comú en els cercles culturals finiseculars i simbolistes europeus, també a
Holanda. Tot i que de forma ràpida i resumida, doncs, espero haver mostrat com
Mondrian (tot i que potser amb menys intensitat que Kandinsky) també va
participar de la cultura simbolista finisecular i que aquesta també li aportarà en
tots els sentits elements clau per la seva evolució vers l’abstracció; no oblidem
que és precisament cap a 1908-1910 quan Mondrian comença a escriure textos
teòrics, tot i que en aquesta primera fase encara molt tímidament.
Abans d’acabar, però, voldria fer encara un esment respecte a la vinculació de
Mondrian amb De Stijl, i especialment a la relació d’aquest grup també amb el
257

Per exemple, l’acadèmic Charles Blanc, al que hem fet esment anteriorment, també havia fet
referència en els seus textos a un concepte de natura femenina, a l’espera d’un esperit masculí
actiu. [JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 112]
258

L’interès pel qual el connecten amb les activitats de Gauguin, els nabís, i molts dels simbolistes
francesos, com hem vist anteriorment.
259

La relació amb M. Schoenmaekers, de fet, va ser més tardana; no es van conèixer fins l’estiu de
1915, durant la seva estada a Laren, tot i que possiblement l’havia llegit abans. El sistema filosòfic
d’aquest ex-capellà catòlic es va anomenar Cristosofia (així com també misticisme positiu o
matemàtica plàstica), i és d’origen clarament neoplatònic. Creia en la unitat intrínseca del cosmos,
basada en la unitat de les oposicions còsmiques, i la idea dels contraris és una part important de la
seva doctrina, que no va influir només en Mondrian sinó en tot De Stijl. En els seus textos va
introduir el concepte de “nova plàstica”, i també va insistir en l’oposició vertical-horitzontal. Malgrat
això, però, les diferències eren molt importants; sense anar més lluny Schoenmaekers insistia en la
importància de la creu, que Mondrian va rebutjar de pla [JAFFÉ, 1986]. Tal i com hem indicat abans
Mondrian creia que la teosofia l’havia influït més que l’obra d’aquest filòsof, i així el 1918 va
escriure a Van Doesburg: “I got everything from the Secret Doctrine (Blavatsky), not from
Schoenmaekers, although he says the same things.” [BLOTKAMP, 1986b, 103]; tot i això,
Schoenmaekers i el seu llibre Het nieuwe wereldbeeld [Una nova imatge del món] van ser citats
per Mondrian el mateix any a l’article La nova plàstica en pintura [NB, 36]
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context simbolista, que és important en aquest treball perquè com veurem, serà
sobretot a partir de la relació amb els altres col·laboradors de la revista que
Mondrian es va començar a plantejar seriosament i de forma reflexiva la qüestió
de la relació entre les arts. Val a dir en primer lloc que De Stijl és en sentit
estricte el nom d’una revista260 [DE STIJL, 1917], i que no és del tot precís parlarne com a grup o moviment artístic en sentit rigorós, ja que els artistes que hi van
col·laborar mai van exposar junts, molts d’ells no es coneixien personalment, i
pel que se sap, mai més de tres d’ells van estar físicament junts a algun lloc
[BLOTKAMP, 1986]; hauríem de pensar en el seu treball més aviat com la suma
de diverses individualitats orientades segons uns mateixos principis, que no pas
com a resultat d’un esforç elaborat de forma conjunta. Amb tot, és també
indubtable que la relació intel·lectual i en força ocasions també artística entre els
diversos participants i col·laboradors de la revista, coordinats per Van Doesburg i
liderats espiritualment per Mondrian, van resultar ser molt fructíferes, i per això
en podem parlar també com a col·lectiu. Els participants de l’aventura de De Stijl
van ser els següents: els pintors Théo Van Doesburg, Piet Mondrian, Vilmos
Húszar i Bart Van der Leck, els arquitectes J.J.P. Oud, Jan Wils i Robert van’t
Hoff, l’escultor belga Georges Vantongerloo, i l’arquitecte i dissenyador Gerrit
Rietveld; hi podríem afegir també el poeta Antony Kok, amic de Van Doesburg i
impulsor amb ell del projecte.
Molts d’ells van ser, a nivell individual, també partícips en major o menor grau de
la cultura simbolista, com Mondrian. És el cas sobretot de Theo Van Doesburg,
que simpatitzava clarament amb el pensament teosòfic; sembla ser que la seva
primera obra pictòrica i literària (l’etapa entre 1902 i 1909) va ser creada sota
una inspiració d’arrel clarament romàntica [HEDRICK, 1983, 13], i tot i que no
consta que mai arribés a ser membre de la Societat Teosòfica, si que se sap que
va escriure regularment per a la revista teosòfica Eenheid [Unitat], a la que
Mondrian estava subscrit des del 1910, almenys entre 1912 i 1919. A més Van
Doesburg va descobrir l’art d’avantguarda a partir de la lectura de De l’espiritual
en l’art, de Kandinsky, i per tant la seva primera aproximació a l’art modern va
ser altament espiritualista i mediada per la visió del pintor rus; cal tenir present
que el 1912 s’havien vist una setantena d’obres d’aquest en una exposició
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En aquest treball cito en cursiva el nom de De Stijl quan em refereixo a la revista, i en rodona
quan em refereixo al grup.
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antològica a Rotterdam organitzada per Walden, i el 1913 hi va haver una
exposició amb obres de Kandinsky i Marc al Moderne Kunstkring d’Amsterdam
[BECKETT, 1983]. Algunes de les seves pintures de 1914 i 1915 estan clarament
influïdes tant per l’abstracció expressiva de Kandinsky, com fins i tot per les
mateixes Thought-forms o “formes de pensament” de Besant i Leadbeater que
també havien interessat a aquest [HOEK, 2000]. El 1916 va escriure un article
titulat “El desenvolupament de la pintura moderna”, en què precisament va dir de
Kandinsky que era un com un messies capaç d’avançar “the artwork of the
Future, the abstract, chaste, pure painting” [citat a BLOTKAMP, 1986, 8]. Pel que
fa a l’escultor belga Georges Vantongerloo, cal esmentar que va ser un dels
artistes que, com Kandinsky, va adoptar el model de les vibracions com a guia
per desenvolupar la primera etapa de la seva abstracció, tal i com va publicar en
alguns dibuixos a De Stijl [RINGBOM, 1986, 148-149]
La teoria i pràctica estètiques de De Stijl no són el tema d’aquest treball, però
voldria recordar aquí que molts autors han insistit en que la motivació principal
per al seu treball fou precisament la recerca de l’harmonia, entenent que per ells
l’obra d’art tenia sentit en tant que feia possible revelar i fer visibles les lleis i
forces de l’univers, i per tant que cal interpretar aquesta obra en el marc de la
recerca de la relació entre art, vida i cosmos. Voldria citar en aquest sentit unes
paraules de Jaffé que em semblen significatives:
“El contenido esencial de las obras stijlianas es la armonía, una armonía
que para ellos sólo podía expresarse por medios abstractos, mediante
unas composiciones liberadas de cualquier asociación con el mundo
exterior. Esa búsqueda de la armonía fue el acicate y el objetivo
constante de De Stijl. Pese a ello, no era la estética lo único que
preocupaba a los artistas del grupo. El movimiento fue un intento de
renovar los lazos que unen el arte con la vida. Y así, al crear un nuevo
estilo visual, quisieron crear un nuevo estilo de vida.” [JAFFÉ, 1986 b, 11]
A banda de les possibles relacions individuals, com a projecte cultural,
intel·lectual i artístic De Stijl va participar també absolutament de molts elements
que eren comuns tant a la cultura simbolista com a la de l’Art Nouveau (pel que
fa més específicament a qüestions de disseny d’objectes i d’interiors). Aquest
aspecte de la vinculació entre l’avantguarda i la modernitat representada per De
Stijl i el context de la cultura holandesa finisecular és destacat per tots els autors
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que s’han ocupat a fons de la qüestió261; cito aquí només un d’ells, Carel
Blotkamp, que ho explica i desenvolupa de forma contundent:
“On the other hand, it can never be emphasized enough that De Stijl was
deeply rooted in the cultural and social traditions of the Netherlands. The
artists involved in the group shared the ideal of the spiritualized, worldchanging abstract art with many other Dutch artists, although they differed
in their opinions of how this ideal should be expressed. The theories
unfolded in De Stijl contain many elements that can be understood only in
relation to the ideas that were current in certain artistic circles in the
Netherlands at the end of the nineteenth century and the beginning of the
twentieth. This holds true, for instance, of the esoteric notions that
permeate the theories of some of the De Stijl artists. It also applies to the
notion of the unity of visual art and architecture, which relates to older
ideas about monumental art (or “community art”, as it was sometimes
called). It is significant that, in addition to Picasso and Archipenko, the
architect H.P. Berlage and the painter Jan Toorop – two steemed culturebearers of the previous generation- were on De stijl’s original list of
contributors. (They did not actually contribute, however).” [BLOTKAMP,
1986, VIII]
Cal també tenir en compte altres elements claus en la definició del substrat
cultural del que parteix De Stijl. Jaffé, per exemple, insisteix en la relació entre
els objectius dels editors de la revista i la voluntat històrica dels holandesos de
controlar la natura i definir el seu paisatge, que va esdevenir per tant rectilini,
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Entre els altres autors que recolzen la vinculació entre De Stijl i la cultura finisecular destaquen
els següents : “Neoplasticism is Symbolist in its vision of a deep correspondence between an open
world and an open society, pervaded the free, onward-going rythm of life” [JAMES, 1963, 109]; “The
fusions in Brussels between an English Arts and Crafts tradition and the decorative concern of
Parísian non-naturalistic painting opened the way for considerable debate in Holland on the
relationship of art and society, and simultaneously for the exploration of arts and crafts and of
monumental public art” [BECKETT, 1980, 39]; “’De Stijl’ thus aims at establishing and manifesting a
th
new conception of the Cosmos. As so many movements in the early 20 century – anthroposophy,
theosophy, the revival of the rosicrucian movement – it attempted to exceed the limitations of time
and space and to attain a notion of the structure of the universe. Every period makes its efforts to
create an image of the Cosmos; to write or to paint its own cosmogony.” [JAFFÉ, 1986, 120]; “The
ideology that inspired De Stijl must be viewed in the context of the turn of the century Duth
architecture and decorative art movement and its collaborative ideal, as well as the tendencies to
Cubism and abstraction found in Holland as elsewhere after 1910. [...] In a common spirit of
renewal, workers in diverse fields would join in transforming the incoherent surroundings of the day
into a setting unified by a pure and unviersal style.” [HOLTZMAN-JAMES, 1993, 23]; “Otro de los
fundamentos de la colaboración fue la idea, presente en los círculos artísticos holandeses de
finales del XIX y principios del XX, de que era deseable alguna forma de interacción cooperadora
entre las bellas artes. Esta tendencia, que era esencial en el art nouveau y también en el
movimiento Arts and Crafts, está ejemplificada en los Países Bajos por la arquitectura de H.P.
Berlage […]” [WELSH, 1986, 23]; “Los artistas de De Stijl fueron conscientes de la importancia que
tenía el simbolismo en el desarrollo del arte moderno. Según palabras de Theo Van Doesburg, “el
simbolismo, al situar la idea por encima de la naturaleza […], preparaba el arte moderno”. El
simbolismo representaba una de las primeras tendencias “realistas” del arte moderno, pues los
simbolistas habían buscado la realidad más allá de las manifestaciones sensibles. Precisamente,
esta búsqueda iba a constituir uno de los móviles más importantes en el nacimiento del arte
abstracto, y por tanto, en el surgimiento del grupo De Stijl.” [CREGO, 1997, 26]

399

precís i geomètric. També insisteix en la seva vinculació amb la tradició del
puritanisme holandès (i remarca que la paraula holandesa “schoon”, tan
utilitzada per Mondrian, vol dir al mateix temps net, pur i bell), així com amb la
relació amb la tradició pictòrica encarnada per Vermeer i sobretot amb el
pensament filosòfic d’Spinoza [JAFFÉ, 1986 b, 12-13]; la seva inserció en la línia
de pensament idealista que hem vingut indicant semblaria patent (a la revista hi
trobem cites, per exemple, de Plotí). Altres autors remarquen el paper de Hegel i
la filosofia idealista a través de la versió popularitzada per Bolland, així com
vinculen el seu discurs maquinista amb les discussions que en el context cultural
holandès es van tenir en el tombant de segle sobre la qüestió de la construcció
d’una economia industrial [BECKETT, 1983].
La teoria i la pràctica d’aquests artistes i arquitectes, doncs, representaria una
actualització en tots els sentits, formals i de contingut, de la pràctica simbolista
finisecular, però no pas una transformació substancial dels seus objectius. Com
veurem, seran potser els membres de De Stijl els que aconseguiran portar més
lluny l’ideal de l’abstracció en el seu sentit més ètic, social i comunitari, és a dir,
en la seva utopia de retornar al món a través del model de l’art la seva unitat
perduda.

4.2.2. La teoria artística de Mondrian
Els conceptes claus en la teoria artística de Mondrian seran com veurem els
d’unitat, dualitat i equilibri, que s’articulen a partir de la creença en una unitat
fonamental del món que d’alguna manera s’ha perdut i que se’ns apareix a
nosaltres a través de dualitats descompensades, per a les quals l’obra d’art s’ha
de convertir en un model plàstic de l’equilibri ideal. Aquesta visió de la
universalitat i unitat del cosmos, i la vinculació entre aquest i l’obra d’art, seran
doncs la base per a tots els elements teòrics i conceptuals sobre els que va
bastir el seu pensament i la seva pràctica artística.
Juntament amb els conceptes esmentats, hi ha una altra idea clau per entendre
l’obra teòrica i artística de Mondrian, i és el concepte d’evolució; l’home
contemporani parteix d’una pèrdua de la unitat fonamental, a la qual podrà
retornar després d’un camí de contínua evolució i progrés. L’obra artística serà
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doncs el model per a aquesta evolució de l’home, de forma que en el futur pugui
avançar/retornar vers aquest utòpic paradís perdut. Tant la humanitat com l’art
evolucionen de forma imparable i continuada vers un equilibri cada vegada
major, que és el que ha de servir a l’home com a model per recuperar l’equilibri
còsmic que en algun moment va perdre, i així revelar l’universal que se li amaga.
Això implicarà, des del punt de vista artístic, la necessitat d’anar sempre un pas
més enllà del que s’havia aconseguit pensant que en un futur, possiblement
llunyà, s’assolirà aquest equilibri perfecte que ara només s’intueix262.
Aquest concepte d’evolució i la doctrina que se’n segueix fou, segons tots els
autors, la idea bàsica i més important que Mondrian va retenir del seu
apropament a la teosofia, juntament amb la creença en la unitat còsmica, que hi
està estretament relacionada. Paradoxalment l’autor que millor explica aquesta
relació és Bois (malgrat ser el més crític, com hem vist, respecte l’acceptació de
la importància que la teosofia va tenir per Mondrian), i per això el citaré
àmpliament:
“The “doctrine of evolution”, as Mondrian calls theosophy, carries with it a
certain mythology of origin and end that he will cherish all his life.
According to this myth, in the beginning is unity, the One or the Great
Whole – other names for the “universal”. This Golden Age is without
history, in every sense of the term [...] Moreover, no duality exists: the
distinction between matter and spirit, exteriority and interiority, has no
meaning. Sexual difference is unknown! All of a sudden (and Mondrian
never explains what caused the catastrophe, perhaps because Blavatsky
is completely confused and confusing on the issue), the immutable
harmony is shattered: humankind becomes conscious. [...]
All hope is not lost, however, and we can aspire to recovering the initial
harmony. In fact, “man’s evolution is a return to this unity”. By virtue of this
evolution, the moment will arrive when the exteriority and interiority are
reunited within us, the individual and the universal find themselves on the
same level. [...]
A rediscovery of paradise will mark the end of art as a separate activity.
This is one of Mondrian’s lifelong leitmotifs: art and artists will no longer
exist when all human activity becomes art. In the meantime, art has a role
to play; it is even one of the rare things capable of hasten evolution.”
[BOIS, 1994, 329-330]

262

“¡La naturaleza nos aventaja! Lo físico ha alcanzado su punto culminante, pero nosotros,
hombres físicos y espirituales, no podemos llegar a nuestro punto de perfección, sino en un futuro
lejano. [...] Considerado en la evolución cósmica, podríamos decir que el hombre evoluciona ahora
en sentido inverso: de la materia al espíritu.” [NA, 43]
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Tot i el to irònic i incrèdul que Bois empra, podem reconèixer en aquesta síntesi
la història del Paradís, la caiguda o pecat original i la subseqüent recerca utòpica
del retorn a la unitat perduda que hem vist en els romàntics, en els simbolistes i
en Kandinsky. Provinguin o no aquestes idees i aquest vocabulari de la teosofia
(i el cert és que en el cas de Mondrian, aquesta doctrina n’és la font més
directa263), el relat de Bois descriu a la perfecció l’espai conceptual en el que es
mou tota una línia de pensament que com hem vist travessa la història de la
cultura occidental i que comparteix aquesta creença en la unitat original del món
i l’harmonia del cosmos, i després del romanticisme, també en la fragmentació i
en la necessitat de trobar la forma de reunificar allò que s’ha separat. En tot cas,
el tema de la unitat fonamental del món i de les correspondències entre tots els
seus elements serà una constant en tota l’obra teòrica de Mondrian; així, en el
seu triàleg Natuurlijke en abstracte realiteit [Realitat natural i realitat abstracta]
(1919-20), un dels seus primers grans textos teòrics, escriurà: “Sí, todas las
cosas son partes de un todo: cada parte recibe su valor visual del todo, y el todo
lo recibe de las partes.” [NA, 14]. La relació de correspondència entre micro i
macrocosmos és precisament un dels temes que veurem amb més amplitud en
aquest i altres textos. A Dialoog over de Nieuwe Beelding [Diàleg sobre la Nova
Plàstica] (1919), Mondrian fa referència als “savis antics” com autoritat per
recolzar la seva postura, referència que s’ha d’entendre com a tots aquells que
des de l’Antiguitat han desenvolupat aquesta idea i a partir de la relectura dels
quals la teosofia va reformular la seva doctrina, que ja hem dit que no aporta res
original sinó que és més aviat un compendi d’elements de fonts diverses [DB,
76]. Disset anys més tard, el 1936, el pensament de Mondrian sobre aquest punt
no havia variat fonamentalment: “To love things in reality is to love them
profoundly. Only in this way can one achieve a universal expression of reality.”
[PA, 297]. Aquesta idea de l’amor i el coneixement pregon de totes les coses
com a única via per a una expressió universal i profunda de la realitat no és
exclusiva de la teosofia; també en aquest aspecte, el pintor no sembla ser aliè a
una certa tradició holandesa en què l’obra d’art, malgrat ser realista, s’havia
263

Els textos en què la influència directa de la Teosofia es fa més evident són els anomenats
Quaderns d’esbossos, dos quaderns escrits i dibuixats entre 1912 i 1914 en què Mondrian va
deixar apuntades moltes idees que després possiblement van passar a formar part del seu article
perdut “Art i teosofia” [WELSH, 1971; BOIS, 1994]. És en aquests quaderns on podem llegir frases
com aquesta, en què el vocabulari teosòfic ens apareix clarament utilitzat: “There are two paths
leading to the Spiritual; the path of learning, of direct exercises (meditation, etc.) and the slow
certain path of evolution. The latter manifests itself in art. One may observe in art the slow growth
towards the spiritual, while those who produce it remain unaware of this [...]” [QE I, 36]
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concebut precisament com un model de la creació que es correspon amb
aquesta en tots els seus punts:
“Les Hollandais concevaient la nature comme un ‘second livre’ divin – a
coté du premier qu’était la Bible -, dont il y avait de nombreux
enseignements à tirer sur la simplicité, la vérité, le cours des évenements,
et la volonté divine. [...] cette forme espécifique d’expression de
l’universel, que Mondrian a recherchée toute sa vie et qui servit de
prologue à son entreprise moderniste, était en fait une composante type
de la tradition paysagiste hollandaise.” [JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 68-69]
La qüestió de la pèrdua de la unitat del món, i de l’art en general i la pintura en
particular com els instruments més adequats per recuperar-la, se’ns presenten
doncs com el tema principal de l’obra de Mondrian, en un marc en què l’evolució
de l’art esdevé un referent i un ideal per al progrés de tota la humanitat. Veiem
ara com es tradueix i s’articula tot plegat en la seva teoria i pràctica més
estrictament artístiques.
Podem utilitzar com a punt de partida per analitzar aquesta teoria les definicions
que ell mateix dóna sobre com veu el nou art i la nova pintura; així, el nou art el
defineix així: “Thus the new art is the determinate plastic expression of aesthetic
relationships” [NB, 29]. I en directa relació amb aquestes paraules, la nova
pintura es pot definir “as the most consistent expression of pure relationships”
[NB, 29]. Aquestes definicions que trobem al principi de La Nova Plàstica en
Pintura (1917), el que podríem considerar com a text fundacional del
neoplasticisme, ens donen la pauta de la concepció de l’art de Mondrian, o sigui,
l’art com a expressió de relacions estètiques; des del seu punt de vista tot art des
de l’inici de la història ha tingut com a objectiu o contingut expressar relacions.
Des d’aquesta perspectiva, doncs, no hi hauria tanta diferència entre el que
pugui crear un artista tradicional o un artista modern, tal i com es fa patent en
aquest fragment del triàleg en què Mondrian es dirigeix al pintor naturalista:
“Usted pretende establecer una clara separación entre la pintura naturalista y la
pintura abstracta-real, de tal modo que esta última rebasaría en cierto modo los
dominios de la pintura propiamente dicha. Pero esa separación no existe. Por
diferentes en aspecto que sean, no hay ninguna diferencia esencial entre ambas.
[...] Usted expresa relaciones tanto como yo, y yo expreso el color tanto como
usted” [NA, 8-9]. La gran diferència entre la pintura naturalista i la nova pintura
que proposa Mondrian, doncs, no està tant en què expressen, perquè des d’un
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punt de vista plàstic veiem que en el fons és el mateix, sinó en com ho fan: en el
nou art, les relacions s’expressen d’una forma més clara, concreta, precisa, i
aquí rau la diferència més important entre les dues maneres de pintar i el perquè
de la superioritat de l’una sobre l’altra, com anirem veient. El nou art és el que ha
d’intentar expressar les relacions estètiques de la manera més clara i concreta
possible; com més clarament i pura es doni aquesta expressió, des del punt de
vista de Mondrian podrem dir que aquell estil artístic serà més avançat, perquè
en ell es revelarà millor la possibilitat de l’equilibri universal. I com veurem, per
Mondrian serà justament en l’abstracció neoplàstica on es possibilitarà aquesta
precisió de l’expressió.
L’expressió de relacions és doncs el contingut de tot art, sigui quin sigui el seu
mitjà o la seva forma. És veritat que per Mondrian la pintura serà sempre el mitjà
artístic privilegiat per expressar aquestes relacions de la millor manera possible
(tot i que això li va costar alguna que altra discussió amb els altres membres de
De Stijl)264, tal i com queda patent en la segona definició inicial: en la
consistència de la seva expressió està la gran virtut de la pintura, capaç de
presentar més clarament que cap altre art la desitjada puresa de relacions. Però
al mateix temps, Mondrian sentia un gran interès pel desenvolupament plàstic de
totes les arts cap a les postures del neoplasticisme, pas que des del seu punt de
vista era absolutament necessari; igual que Kandinsky, ell pensava que cada art
tenia les seves pròpies possibilitats plàstiques que calia investigar i explorar per
tal de fer avançar aquest desenvolupament: “Although the content of each art is
one, the possibilities of plastic expression are different for each art. These
possibilities must be discovered by each art within its own domain and remain
limited by its boundaries.” [NB, 29]
Veiem més detalladament de quines relacions, o de relacions entre què, estem
parlant com a base de l’art i la pintura. Com hem esmentat, ja a partir dels
primers textos i notes de Mondrian que conservem ens adonem que el pintor
tenia una concepció del món clarament basada en el principi de la dualitat (o
264

Això és així sobretot en els seus primers textos teòrics: “In painting the dualities of relationship
can be placed in juxtaposition to one another (on one plane), which is impossible in architecture or
sculpture. Thus painting can indeed be the most purely “plastic”” [NB, 29]. Com veurem, també
sobre aquest punt la seva postura va evolucionar molt.

404

més genèricament, tal i com també trobem sovint expressat, de la
multiplicitat)265. Per ell el món, la realitat, estan construïts en base a un esquema
dual i prou conegut, la dualitat fonamental del qual és la que estableixen la
parella essència / aparença. D’aquesta idea del joc entre l’U i el múltiple com a
fonament del món, de l’existència d’una essència superior, pura, immutable, i de
la seva manifestació a partir de l’aparença, la reflexió, els simulacres de
l’essència veritable, se’n deriva tot el seu pensament filosòfic i artístic: “Del
mismo modo que lo uno más lo otro, en que la dualidad es un todo, lo inverso es
válido para la unidad. La unidad sólo parece tal a nuestros ojos, pues en realidad
se trata de un compuesto. Toda unidad es ya una nueva dualidad, un conjunto.”
[NA, 15] D’aquesta dualitat primordial se’n deriven, tal i com Mondrian cita en
diversos llocs dels seus textos, totes les altres dualitats, també anomenades
oposicions, que formen l’eix de l’estructura del món: dinàmic / immutable,
masculí / femení, creació / conservació, interior / exterior, esperit / matèria,
particular / universal, abstracte / real, actiu / receptiu,...; Mondrian arribarà a
parlar fins i tot de la respiració com a fenomen que s’articula a partir d’un principi
dual, el d’inspiració / expiració266, o dels passos dels balls moderns que també es
contraposen entre si [NA, 50].
Aquesta assimilació del principi de dualitat farà que Mondrian sigui molt escèptic
respecte a la possibilitat de conèixer allò que tradicionalment hem anomenat
“coses en sí”, que per ell no existeixen, i que plantegi que en realitat si coneixem
alguna cosa és només en relació a una altra. Cal per tant acceptar la realitat
múltiple del món en tota la seva extensió i cercar d’entendre les coses en les
relacions que estableixen entre elles, amb el seu entorn, i amb nosaltres
mateixos:

265

És important assenyalar que és en una sèrie de notes breus directament relacionades amb les
seves lectures teosòfiques on més clarament parla Mondrian de la idea de dualitat com a motor del
món: “Woman and man do no understand each other’s primal essence because one is matter and
the other spirit, spirit is opposed to matter, Positive-negative, they attract each other nevertheless”
[QE I, 12]. Un cop superada la seva època més teosòfica, aquest vocabulari bàsic de l’oposició
dual va deixant lloc a una idea més àmplia de contraposició entre l’U i el múltiple, entesa com la
diferència entre el fet de l’existència d’una unitat fonamental (un Déu, una essència) enfrontada a
la realitat diversa del món sensible. Quan faci referència a partir d’ara a la idea de dualitat ho faré
en relació a aquesta oposició essencial U / múltiple que Mondrian percep en totes les coses, més
que a una parella concreta de contraris.
266

Al seu article de 1931 L’Art Nouveau – La vie nouvelle (La Culture des Rapports Purs) Mondrian
parla específicament de la respiració i cita al Dr. Jaworsky, que havia fet estudis sobre la respiració
i fins i tot va publicar un article sobre el tema a la revista L’Esprit nouveau el 1920 [AV, 256]
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“Sí, todas las cosas son partes de un todo: cada parte recibe su valor
visual del todo, y el todo de las partes. Todo se compone por relación y
reciprocidad. El color no existe sinó por el otro color, la dimensión se
halla definida por la otra dimensión y no existe posición sinó por
oposición a otra posicion. Por eso digo que la relación es lo principal. [...]
Si vemos las cosas en cuanto objetos particulares y separados
divagamos en lo incierto, nos vemos inducidos a imaginar suposiciones.
Una cosa no podría ser conocida sino por la otra cosa, como la más
elemental cordura nos enseña. [...] Bastará, pues, que consideremos
cada cosa en sí como una dualidad, una multiplicidad, un complejo, y
viceversa, cada elemento de un complejo como parte del todo. Entonces
no veremos más que la relación y conoceremos las cosas unas por las
otras.” [NA, 14-15]
Entenem així, doncs, fins a quin punt és per ell important la idea de relació com a
única possibilitat de coneixement i com veurem d’expressió del món. La feina de
la Nova Plàstica serà precisament la de descobrir i posar de manifest les
relacions d’oposició que existeixen entre totes les coses del món.
Però, perquè considera Mondrian que és tant important descobrir, expressar i
manifestar tant clarament aquestes relacions? Ja hem dit que el neoplasticisme
tractarà la pintura i l’art com a instruments de coneixement (i utòpicament, també
de curació) del món. Perquè a nosaltres aquest se’ns mostra aparentment com
una unitat, però en el fons no és així, sinó que per sota aquesta unitat aparent
que mostra la naturalesa s’hi mouen els diversos principis duals. Des del
moment en què es pensa el món com a sostingut en tota una sèrie de principis
duals, o almenys que parteixen d’una dualitat essencial, és lògic pensar que
d’alguna manera aquestes dualitats hi són presents de manera equilibrada, que
una compensa l’altra i viceversa. Però Mondrian considera que, per desgràcia,
en el moment en què ell viu això no és així en absolut: “[...] La dualidad
naturaleza-hombre no es, en efecto, equivalente. La dualidad apariencia-fuerza
en la naturaleza o exterior-interior tampoco es equivalente. La dualidad de la
materia y de lo espiritual, de lo femenino y de lo masculino en la vida no es del
todo equivalente [...]” [NA, 47]. Mondrian repeteix sovint al llarg dels seus escrits
que des de fa molt temps el món viu un predomini cada vegada més gran dels
pols “negatius”, diguem-ne, de les dualitats: el món i els homes s’han anat
tornant cada vegada més materialistes, més exteriors, més individualistes, més
capritxosos,..., fins arribar a l’extrem que en aquests moments en què ell escriu
la balança ja està totalment inclinada cap a aquest diguem-ne “materialisme” del
món. De manera lògica, seguint la llei del pèndol, s’imposa que comenci una
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època en què les dues postures es vagin compensant poc a poc, i això és
precisament el que Mondrian proclama: que s’està a les portes d’una època
espiritual, en què el material anirà perdent protagonisme i l’espiritual cada
vegada en tindrà més267.
Fins quan però es mourà el pèndol? És que Mondrian proclama que cal arribar a
l’altre extrem, és a dir, a una època d’extrema espiritualitat? Defensar això, tot i
que és fàcil interpretar-ho així a partir d’una lectura superficial dels textos,
entraria en plena contradicció amb la concepció del món que acabem d’exposar.
Mondrian no pretén en cap moment que un dels extrems anul·li l’altre, ni tan sols
l’espiritual per sobre el material, perquè això destruiria l’estructura del món.
L’estat al que Mondrian aspira, i el que intenta aconseguir a través del seu art, és
el de perfecte equilibri entre els dos pols de la dualitat, equilibri necessari per a
una adequada comprensió del món i que es convertirà en el gran objectiu de tota
la seva obra neoplàstica:
“La plástica precisa de lo universal es inconcebible sin la plástica del puro
equilibrio, y el equilibrio es inconcebible sin dualidad. Es la dualidad la
que expresa la relación [...] La plástica precisa de lo universal no es ni la
representación de lo uno ni de lo otro: es la representación de la relación
equilibrada de lo uno y lo otro a la vez.” [NA, 109]
La noció d’equilibri, que sovint Mondrian expressa també a través de les idees
de repòs o equivalència, esdevé doncs la idea central en el seu pensament
estètic i la seva obra, i finalment en el concepte motor de tot el treball creatiu,
que es converteix en un procés d’evolució gairebé infinit vers l’assoliment de
l’equilibri perfecte; i això és així, perquè només en aquest equilibri l’home
retrobarà la unitat amagada sota el vel de la natura, que és en el fons l’objectiu al
que aspira: “Through equilibrated relationship unity, harmony, universality are
plastically expressed amid diversity, multiplicity, individuality – in the natural.
When we concentrate upon equilibrated relationship, we can see unity in the
natural.” [NB, 30]. Aquest és el concepte bàsic, doncs, sobre el que es
fonamenta la recerca neoplàstica.

267

En la mateixa línia de Kandinsky (recordem la seva “època del gran espiritual”) i de molts altres
artistes que van treballar a les primeres dècades del segle.
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L’equilibri en art esdevé segons Mondrian, doncs, una mena de “representació
visual” de la unitat profunda del món: l’equilibri entre els principis plàstics i
compositius oposats és una imatge a escala reduïda de la gran unitat, de la gran
harmonia entre les grans bipolaritats de l’univers; i així, en l’obtenció d’aquest
equilibri l’obra d’art neoplàstica és capaç de mostrar de nou a l’home la
possibilitat d’una unitat que, si es recuperés, permetria superar tots els
desequilibris del món. L’obra neoplàstica enfronta l’home a la nostàlgia de
l’universal i a la vegada és el model pel retorn a aquest; veiem com ho expressa
Mondrian en aquest fragment fonamental:
“- [...] También recuerdo ahora que uno de sus amigos que parecía
entender muy bien la Nueva Plástica me dijo una vez que cuando veía
una obra de la Nueva Plástica experimentaba la nostalgia de lo universal,
la nostalgia de su yo más profundo.
- Eso demuestra qué es la Nueva Plástica. Ella pretende suscitar la
interioridad más profunda, es decir, lo universal, no sólo con fuerza sinó
también con precisión. Pues “lo universal expresado con precisión” es la
causa de ese reflejo de nostalgia. [...] La señal de los tiempos nuevos se
revela en que lo universal se vuelve tan consciente en nosotros que
deseamos intensamente verlo en su pura manifestación. ¡Y es bien cierto
entonces afirmar que experimentamos la nostalgia de lo universal! Esa
nostalgia debe hacer que nazca un arte completamente nuevo.” [NA, 129]
Aquest és doncs, com dèiem en començar aquest capítol, el punt clau de la
teoria artística i cosmogònica de Mondrian: l’home, perdut en un infinit
d’oposicions i aparences, cerca l’harmonia que li permeti retornar una altra
vegada a una vivència universal del món, en què tot formava part d’un tot i
estava en relació equilibrada amb tot. En un món que ha perdut aquesta unitat i
que s’ha decantat decididament cap al materialisme, cal una nova consciència
plàstica que no tan sols recordi a l’home l’existència d’un universal del que una
vegada va gaudir, sinó que li mostri el camí del retorn. La Nova Plàstica, amb la
seva expressió precisa de relacions equilibrades, ve a complir aquesta missió
artística, però com veiem, carregada també profundament de connotacions
filosòfiques i religioses.
La necessitat del neoplasticisme, creació de l’home, es fa més urgent perquè
Mondrian és conscient que en la natura es impossible trobar espontàniament
aquest pur equilibri de relacions: “Therefore, the plastic expression of unity can
be created, must be created, because it is not directly apparent in visible reality.”
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[NB, 30]268. En la natura i en la seva expressió plàstica a través de la figuració
trobem certament relacions, perquè com ja hem dit anteriorment aquest són el
fonament del món visible. Ara bé, a Mondrian li sembla que aquesta manifestació
natural de les relacions és molt insuficient, perquè creu que en la natura
aquestes no s’hi poden veure prou clarament: “Para mí la relación plástica es
precisamente más viva cuando no se halla envuelta en lo natural, sinó que se
manifiesta en lo plano y rectilíneo. [...] La apariencia natural vela la expresión de
relaciones” [NA, 10]. La naturalesa, amb la seva materialitat i diversitat, només fa
que ocultar davant nostre l’expressió de les relacions entre els diversos
elements. Cal doncs algun procediment per tal de revelar aquestes autèntiques
relacions: “cuanto más se abstrae la naturaleza, más sensible se vuelve la
relación. La nueva pintura lo ha demostrado claramente. Ella ha desembocado,
sí, sólo en la expresión de relaciones” [NA, 9]. Heus aquí la clau de la pintura de
Mondrian: la missió de la pintura és revelar, mostrar amb tota claredat al món les
relacions que s’estableixen entre tots els elements essencials que el conformen,
com hem vist. Aquest és l’objectiu que s’ha fixat i que està aconseguint la nova
pintura, la seva, que ha acabat convertint-se només en expressió de relacions.
El procediment que ha de seguir la pintura per assolir aquesta manifestació clara
de les relacions és sens dubte el de l’abstracció. Abstracció entesa, des del punt
de vista de Mondrian, no només com a anàlisi del món natural i despullament i
eliminació de tot allò superflu i que amaga les relacions ocultes entre els
diversos elements, sinó també, i com veurem més endavant, com a construcció
d’una nova realitat. Per a Mondrian és imprescindible per a la Nova Plàstica
crear des de l’abstracció, perquè tot i reconèixer que a ell, igual que al pintor
figuratiu, l’estímul inicial per a pintar li ha donat la natura, i que de fet a l’origen
de qualsevol obra d’art es troba la mateixa sensació: “la emoción de lo bello”
[NA, 8] (entenent aquest bell com a quelcom d’origen natural), aquesta bellesa
no tindria cap sentit si no estigués estrictament dirigida a la recerca de l’equilibri,
com hem vist. La feina de l’artista, segons Mondrian, no és mirar més enllà de la
natura, i per tant superar-la i oblidar-la, sinó mirar, “mejor, a través de ella:
debemos ver más profundamente, nuestra visión debe ser abstracta, universal.

268

Tot i això Mondrian no té una consideració negativa en si de la natura, sino que simplement
creu que cal aprendre a mirar-la d’una altra manera perquè ens reveli el que de veritat hi ha en
ella, perquè “es la naturaleza, son las cosas más exteriores las que nos conducen a la conciencia
de nuestro ser, es decir, a las cosas más interiores” [NA, 25]
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Entonces lo exterior se convierte para nosotros en lo que efectivamente es: el
espejo de la verdad” [NA, 24]. Quan veiem a través de la natura i per tant,
despullant-la, podem veure’n les relacions essencials, tenim davant nostre un
mirall de la veritat, perquè la veritat és l’universal, i la representació de les
relacions equilibrades és la única possibilitat que tenim els homes de
representació de l’universal.
Voldria assenyalar que en el cas de Mondrian, semblantment al que va viure a
Kandinsky, va ser necessari també durant un temps passar per un període
“d’adaptació” o transició fins a poder acceptar plenament la necessitat que se li
imposa de fer pintura abstracta i no figurativa; si en Kandinsky hem vist com va
patir una etapa de dubte prou llarga abans de decidir-se a fer el salt cap a
l’abstracció total de la que en va deixar testimoni detallat, Mondrian és potser
més discret, però no per això queda menys clar fins a quin punt prescindir
completament del motiu va ser complicat en el pla pictòric, tot i que ja estava
enunciat en el teòric. Així, el 1919 va escriure el següent en una carta a Van
Doesburg en referència a la pintura que es titularia Tauler d’escacs en colors
foscos (v. fig. 45) del mateix any:
“[...] about wether or not to start from a natural subject. Your definition is a
bit narrow, it seems to me. I agree with you in the main, though: that the
destruction of the natural and its reconstruction must be in accordance
with the spirit, but let us take this in the broader sense. The natural
doesn’t have to be a specific representation. I am now working on
something which is a reconstruction of a starry sky, yet I make it without a
natural subject. Thus, whoever says he is starting from a natural subject
may be right, and so is he who says he is starting from scratch! I just want
to prove how dangerous it is to have a system.” [citat a WELSH-JOOSTEN
II, 1998, 273-274]
És per això que Mondrian, també igual com havia fet Kandinsky, no rebutja
absolutament en els seus primers escrits, la possibilitat que l’art representatiu
també expressi d’alguna manera l’universal malgrat que parteixi d’un tema
concret; de forma similar a Kandinsky, el que dirà és que si bé tot art pot
expressar l’universal, només l’art abstracte i determinat, la nova plàstica, ho pot
fer d’una manera clara, precisa i equilibrada [DB, 81]. Certament, Mondrian
passaria al cap de poc temps a crear abstraccions absolutament independents
de qualsevol motiu natural, només a partir dels elements plàstics que identificarà
com a fonamentals; però cal tenir present que durant el període 1914-19, com a
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mínim, va ser precisament a partir de les abstraccions de la realitat que el
neoplasticisme va desenvolupar-se. Amb tot, per ell està molt clar que abstracció
és també realitat, contràriament al que molts mantenien en aquells moments, i
que per tant no es pot parlar d’una cosa com a oposada a l’altra; per això ell
parla sovint de realitat abstracta o pintura abstracta-realista. L’abstracció és real
en tant que representa simplement una visió i contemplació molt més pura i
profunda del món que ens envolta, del món tradicionalment definit com a “real”.
Mondrian fa esment també de quin és el perill en el que l’art pot caure si s’aparta
de l’expressió equilibrada de relacions, i aquest és el del tràgic (la seva manera
d’anomenar el subjectiu). L’art nou s’ha d’apartar de tot allò sentimental,
individual, particular, natural, capritxós que hi pugui haver en l’expressió artística,
perquè només així podrà portar endavant el procés d’abstreure de la natura les
relacions essencials que constitueixen el contingut del nou art. La idea del tràgic
és la que en el seu pensament resumeix tot allò que el nou art ha d’evitar si vol
arribar a una representació pura i equilibrada de l’universal; per ser més exactes
el tràgic en ell mateix sorgeix “from the inequality in the appearance of the duality
by which unity manifests itself within space and time” [NB, 52]; la seva aparició,
tal i com tot seguit queda palès, només destorba la representació del nou art:
“Todo sentimiento, todo pensamiento individual, toda voluntad puramente
humana, todo deseo particular, toda suerte de apego, en una palabra, conducen
a la representación de lo trágico e imposibilitan la pura plástica de la paz.” [NA,
25]
Si la pintura de Mondrian s’ha d’entendre com la posada en pràctica, la
translació a la tela d’aquesta teoria que acabem de descriure, cal que fem
atenció també als mitjans plàstics que l’artista va decidir utilitzar. Els conceptes
d’abstracció, puresa, equilibri, no es queden en simples enunciats sinó que són
els elements que veiem constituint una i altra vegada les obres de l’artista. Per
tal d’expressar i desenvolupar en tota la seva riquesa aquesta teoria Mondrian es
va servir d’uns certs mitjans i d’uns principis plàstics molt consistents que va anar
investigant a poc a poc, paral·lelament al descobriment de la que per ell seria
l’única pintura possible, i que amb els anys aniria polint, purificant, perfeccionant,
però que van constituir a partir del 1919-20 els trets visuals definidors del seu art.
En un text del 1926, que porta per títol Neo-plasticisme: De woning – de straat –
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de stadt [Neoplasticisme: la casa – el carrer – la ciutat] Mondrian enuncia “the six
Neo-plastic laws that determine the pure plastic means and how they are used”
[WS, 209], lleis que no constitueixen cap catecisme ni cap guia en sentit estricte,
sinó més aviat un resum escrit d’unes idees que des de feia molt de temps
portava a la pràctica; veiem quines són aquestes lleis:
“1. The plastic means must be the rectangular plane or prism in primary
colors (red, blue, and yellow) and in noncolor (white, black and gray). In
architecture, empty space can be counted as noncolor, denaturalized
material as color.
2. Equivalence in the dimension and color of the plastic means is
necessary. Although varying in dimension and color the plastic means will
nevertheless have an equal value. Generally, equilibrium implies a large
area of noncolor or empty space opposed to a comparatively small area of
color or material.
3. Just as dual opposition is required in the plastic means, it is also
required in the composition.
4. Constant equilibrium is achieved by the relationship of position and is
expressed by the straight line (boundary of the pure plastic means) in its
principal, perpendicular, opposition.
5. Equilibrium that neutralizes and anihilates the plastic means is
achieved through the relationships of proportion in which they are placed
and which create vital rhythm.
6. Naturalistic repetition, symmetry, must be excluded.” [WS, 209]
Aquest fragment és important perquè ens parla de tots els elements de la pintura
i de l’art del neoplasticisme en general. Cal recordar però que aquests elements
no serien res sense la idea que il·lumina i que guia tot el desenvolupament de
l’art neoplàstic, tal i com ja hem vist abans: “They [mitjans plàstics purs] must be
composed in such a way that they lose their individuality and through neutralizing
and anihilating opposition form an inseparable unity.” [WS, 209]. De nou ens
trobem amb la idea de pèrdua de la individualitat i de formar a través d’un nou
equilibri una unitat també nova; de fet, si ens fixem en el vocabulari que fa servir
Mondrian per parlar d’aquestes qüestions plàstiques veurem que és el mateix
que fins ara hem observat que utilitzava en parlar de qüestions molt més
teòriques i transcendentals. Aquesta és una mostra més de com n’arriba a ser (o
almenys, de com ho pretén) d’unitària i global la teoria de Mondrian i del
neoplasticisme en general.
Abans de comentar aquestes lleis caldria però fer algunes consideracions
generals: d’entrada, el simple fet que l’artista parli dels seus mitjans artístics i de
com els utilitza en termes de lleis o normes podria fer pensar al lector que per a
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Mondrian, per exemple, el neoplasticisme era un estil pictòric que es podia
desenvolupar mecànicament, només aplicant aquestes normes de manera
precisa. El fet, però, és tot un altre: perquè malgrat que el pintor és conscient de
la importància dels mitjans que utilitza, també ho és del paper que ell juga: “El
plano y la línea recta deben ser los medios para decirlo todo... pero es el artista
quien hace y dice” [NA, 22; en la carta a Van Doesburg que hem citat abans
Mondrian ja havia afirmat la perillositat de tenir un sistema]. Per Mondrian,
doncs, era molt important que el pintor tingués clar quins eren els mitjans de què
disposava i quines normes bàsiques n’havien de guiar la composició sobre el
llenç, però a l’hora de pintar era encara més important que tot això ho guiés la
força de la intuïció, a la que ell descrivia com a “universal conscious [...]wellspring of all the arts” [NB, 30]. Mondrian mai va construir les seves obres a
partir de càlculs matemàtics o geomètrics, sinó que deixava que fos la seva
intuïció, aquesta “consciència universal”269, la que li digués per exemple si les
zones de color es compensaven suficientment unes a altres. Des d’aquest punt
de vista la seva concepció de la intuïció personal de l’artista com a guia última a
l’hora d’enfrontar-se amb l’obra no està gaire lluny de l’idea de Kandinsky de
necessitat interior, que com hem vist era bàsica en el seu pensament; fins i tot
Mondrian arriba a fer servir gairebé les mateixes paraules fent referència a
aquesta autonomia de l’artista: “[...] The fact that this expression in form renders
matter differently from its appearance to our eyes is something which the artist
must account for and which is justified when this manner of rendering results
from an inner feeling of necessity that it must be so and not otherwise.” [QE I, 65;
la cursiva és meva]. De fet, tot i que sovint s’han qualificat les obres de Mondrian
de racionals i calculades, la veritat és que cadascuna d’elles és el resultat d’una
experimentació visual independent i individual, i que lluny d’obeir a uns càlculs
prefixats sempre són el resultat d’una recerca purament “artística”, com ho
mostren els esbossos que conservem d’algunes d’elles i el fet que moltes les
treballés i retoqués durant llargs períodes de temps.

269

En certa manera es pot pensar el concepte d’intuïció de Mondrian com la idea de que un
fragment de consciència universal hagués quedat en la ment de l’home després de l’escissió, i que
fos aquest fragment la part d’ell que precisament li indica què ha de fer per recuperar el tot de
l’universal; recorda doncs en part el concepte platònic de reminiscència, segons el qual saber és
recordar.

413

Un segon punt que volia assenyalar és que aquestes normes no es refereixen
només a la pintura, sinó que es plantegen com a vàlides per a totes les arts. Tot i
la importància central que per Mondrian tenia la pintura, aviat es va fer evident
que aquest nou art no es podia quedar només en pintura de cavallet, sinó que
havia d’acabar integrant-se amb el món de tal manera que arribaria un moment
en el futur en què ja no veuríem obres d’art aïllades, sinó que el neoplasticisme
hauria transformat tot l’entorn vital de l’home. D’aquest tema en parlaré més a
fons en el següent capítol; aquí només voldria assenyalar que a l’hora d’entendre
aquestes normes bàsiques cal fer-ho des d’aquesta perspectiva global, i no
només des de la pictòrica. És per això que és significatiu que s’incloguin en un
article dedicat justament a la qüestió de l’aplicació del neoplasticisme a la casa,
el carrer i la ciutat, i també que Mondrian n’indiqui tant la seva aplicació pictòrica
com les equivalències arquitectòniques d’algunes de les normes que dóna.
Com ja he assenyalat, aquestes lleis són principalment un esquema de tota una
sèrie de principis plàstics amb els que Mondrian ja venia treballant i que en un
moment donat decideix sistematitzar; veiem que en elles parla tant dels mitjans
plàstics que es fan servir com de la manera en què cal utilitzar-los. Si ens fixem
d’entrada en els mitjans, veurem que Mondrian parla de tres elements bàsics: el
color, el pla, i la línia recta. El primer element plàstic és, sens dubte, la línia recta,
i més precisament encara l’angle recte, sobre el qual Mondrian funda tota la seva
teoria de la pintura. Pel que fa a la qüestió de la línia, és cert que Mondrian
podria haver-ne desenvolupat la seva importància teòrica a partir de la teosofia;
per exemple el llibre de Mme. Blavatsky Isis desvelada (1877) explica amb molts
detalls la importància mística dels símbols geomètrics en general, i de l’angle
recte, la vertical i la horitzontal en particular [MOSZYNSKA, 1996, 50]. Amb tot,
Mondrian no ho segueix al peu de la lletra: per exemple, Blavatsky assenyala la
forma geomètrica de creu com a la més perfecta i síntesi de totes les
experiències del món, mentre que Mondrian la rebutjarà explícitament en el
neoplasticisme per la intensa càrrega de connotacions simbòliques que
arrossega aquesta forma270; i en general, el neoplasticisme evitarà sempre
radicalment tots els possibles significats simbòlics. Des del punt de vista plàstic,
la importància de la línia recta es desprèn sens dubte de les seves experiències
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“Y es que a la forma regular de la cruz les asignamos facilmente una idea particular, más bien
literaria. A ello se debe que la Nueva Plástica evite siempre la forma de cruz.” [NA, 60]
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cubistes; però segur que no es podria entendre si no al·ludim a la influència
exercida en ell per l’estilitzada versió lineal holandesa del Simbolisme i l’Art
Nouveau, tal i com es palesa en obres com la ja citada Església de poble.
De l’angle recte Mondrian no dubta en afirmar que “en esa variedad de
relaciones, sólo una es immutable: la posición de ángulo recto y es en ella en la
que, plásticamente, tenemos nuestro apoyo más firme” [NA, 15]. L’angle recte
encarna evidentment l’equilibri perfecte entre la vertical i l’horitzontal, les quals al
seu torn equivalen a tots els impulsos duals que governen el món: el cel i la
terra, el masculí i el femení, l’espiritual i el material,..., tots aquests principis duals
bàsics dels que ja he parlat poden ser representats per Mondrian visualment a
través d’aquestes línies. Es lògic doncs que l’angle recte, que en representa
l’equilibri perfecte, sigui vist com l’estructura més estable, única capaç de donar
suport, no només a tota la composició del quadre, sinó a tota la concepció del
món. L’angle recte representa per Mondrian no tan sols l’immutable, sinó també
la perfecció, el repòs i l’equilibri més absoluts, i per tant el millor model possible
del món ideal.
Per Mondrian doncs tot s’ha de reduir a línies rectes, que després a la vegada es
podran equilibrar en angles rectes. Així, ell no dubta en considerar la corba com
a quelcom imperfecte en tant que residu directe del natural, i per tant afirma que
“lo rectilíneo es una “realización” de lo curvo [...]. En arte, tanto como en la
contemplación consciente, debemos reformar lo curvo mediante lo recto.” [NA,
35], rectitud que després ve definida com “lo más perfecto y lo más profundo en
nosotros mismos” [NA, 58]. De nou doncs veiem com l’art corregeix la natura,
simplificant-la, observant i extraient-ne allò més essencial, en aquest cas la
recta, i substituint tot allò natural per aquest perfeccionament artificial; aquesta
transformació de la natura cap a l’artificial perfeccionat es necessària, segons
Mondrian, “para que la naturaleza pueda ser vista de un modo más puro” [NA,
35].
L’angle recte representa doncs l’equilibri perfecte, i per tant és el model
privilegiat de vida i de contemplació que Mondrian proposa; a partir d’aquí
podem comprendre fàcilment el perquè del seu rebuig aferrissat a la introducció
de la diagonal en la pintura neoplàstica, rebuig que acabaria essent un element
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important (tot i que no el definitiu) en l’allunyament de Mondrian respecte els
seus companys de De Stijl a mitjans dels anys vint, sobretot de Van Doesburg271.
Mondrian insisteix que en la seva pintura l’important no és tant la idea de vertical
o horitzontal, sinó de perpendicular, relació que ja hem vist que expressa
l’immutable enfront del mutable que ens ve expressat per la natura; canviar
aquesta relació cap a l’oblic potser pot crear formes molt belles, això no es
discuteix, però formes que en tot cas seran des del punt de vista de Mondrian
més capritxoses, exteriors i naturalístiques que les que proporciona el
perpendicular. Ell considerava que aquests experiments comportaven un
retrocés, un retorn a la natura just després d’haver aconseguit allunyar-se’n
seguint un llarg procés de correcció d’aquella a través de la recta: si tenim en
compte les profundes connotacions d’ordre espiritual i social que com ja hem vist
atorga a la seva pintura, es lògic que per ell la diagonal fos poc menys que un
sacrilegi.
El segon element essencial, tal i com se’n parla en la primera llei, és el
tractament dels colors. Des del moment en què començà a treballar en pintures
pròpiament abstractes Mondrian va reduir la seva paleta als tres colors primaris,
blau, groc i vermell272, i als que ell anomenava no-colors, el blanc, el gris i el
negre (tot i que el gris desapareixeria a partir de 1930); com en el cas de la línia
recta, també pel que fa al color existeixen diverses fonts filosòfiques concretes
que possiblement li van servir de referència: Goethe273, Superville274,
271

Van Doesburg no tan sols va introduir la diagonal en les seves composicions sino que va criticar
implícitament el que ell veia com a dogmatisme de Mondrian [FAUCHEREAU, 1994, 30 i sgs.] Amb
tot, altres autors matisen notablement la importància d’aquesta polèmica en la dissolució final de
De Stijl [BLOTKAMP, 1994].
272

En realitat aquesta reducció de la paleta als colors bàsics s’opera per primera vegada, com hem
vist, en el seu segon període simbolista, i en concret en obres com Evolució. En l’època cubista la
seva paleta es decanta per colors molt més terrossos i mats, i durant la primera etapa neoplàstica
(1917-1919) va treballar amb els colors bàsics però no purs, sinó en una gamma de tons molt
àmplia.
273

El seu coneixement de Goethe, amb tota probabilitat, li va arribar mediat a través de les
conferències que l’antropòsof Rudolf Steiner va fer a Amsterdam el març de 1908, en les quals va
fer referència al pensador alemany (del que era un especialista), i l’edició de les quals Mondrian
tenia.
274
D. P. G. Humbert de Superville (1770-1849) fou un pintor holandès autor del tractat Essai sur
les signes inconditionnels de l’art (1827-39), molt influent en la teoria artística del XIX,
especialment en autors com Charles Blanc i pintors com George Seurat. En aquest text afirma que
determinades línies i colors representen infal·lible i universalment certes emocions per a tota la
humanitat; pel que fa a les línies es fixa sobretot en la vertical, l’horitzontal i dos tipus de línies
obliqües, a cadascuna de les quals atribueix un sentit concret. Pel que fa als colors, els seus tres
primaris són el negre, el blanc i el vermell, als quals afegeix dos colors intermedis, groc i blau, tots
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Schoenmaekers,...275. I fins i tot alguns autors han arribat a relacionar les teories
del color de Mondrian i altres abstractes, i especialment el seu reductivisme i la
tendència al monocrom, amb el tonalisme d’alguns pintors simbolistes o
finiseculars, com ara Whistler o Picasso, així com amb l’obsessió de Mallarmé
per determinats colors, especialment el blanc i l’atzur276.
Mondrian va dedicar a aquesta qüestió del color un capítol del seu primer assaig,
en què explica com és necessari, per tal d’aconseguir la desitjada essencialitat
en la representació, reduir el color a la seva expressió més clarament
determinada, i com això requereix, en primer lloc, “the reduction of naturalistic
color to primary color”, és a dir, eliminar la varietat de colors de la natura i
recórrer només als tres colors primaris; els altres dos condicionants requerits són
“the reduction of color to plane; third, the delimitation of color –so that it appears
as a unity of rectangular planes” [NB, 36]. Aquests dos últims aspectes tenen
més a veure amb qüestions de composició que de color, i per tant ja en parlaré
més endavant.
Per Mondrian els colors primaris representen l’aspecte més bàsic i essencial del
color, el més interioritzat i deslliurat de rastres d’individualisme i de sensació, i
per tant l’únic que pot acostar-se a representar la serenor de l’universal. Els
colors primaris no representen el natural, però al mateix temps son reals, i per
això son en certa manera la quintaessència de la recerca pictòrica de Mondrian;
perquè, tal i com diu ell mateix, el color és llum277, i mentre que els colors
naturals són la llum presentada en la seva aparença més exterior ja que ha estat
torbada pel material (les superfícies en que es reflexa), els colors primaris, purs,
en són la manifestació més interioritzada: “reduction to primary color leads to the
visual internalization of the material, to a purer manifestation of light” [NB, 36].

ells amb les seves qualitats simbòliques que es vinculen també a la disposició de les línies. Des del
punt de vista filosòfic, el seu pensament partia del reconeixement de la unitat intrínseca de l’home i
l’univers [STAFFORD, 1979]
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Schoenmakers ja proposava en un text del 1915 el valor dels tres colors primaris [MOSZYNSKA,
1996, 54; HOLTZMAN-JAMES, 1993, 36]
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“[…] both these men (Mondrian and Malevich) and the movements they represent, Suprematism
and De Stijl, had in great measure absorbed the tonalist thought endemic in the Symbolist position
of the latter part of the 19th century through the early twentieth.” [PINCUS-WITTEN, 1972]
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Per donar suport a aquesta idea, Mondrian cita a Goethe: “Colour is troubled light.” [NB, 36]
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Aquests colors primaris són doncs el color en la seva manifestació més pura. Tot
i la seva recerca de l’equilibri, però, és curiós veure com per Mondrian el vermell,
que veu com a més material, té menys valor que els altres dos colors, el blau i el
groc, els quals considera que tenen un alt valor d’“interioritat”; en una carta
escrita a Alfred Roth el setembre de 1929, li pregunta a aquest, respecte els
seus propis quadres, “si vous préférez bleu et jaune, blanc et gris, bien rouge,
peu de bleu et de jaune. Ces dernières oeuvres (avec du rouge) sont plus ‘reël’
les autres plus spirituel[les] plus ou moins” [WELSH-JOOSTEN II, 1998, 143]. Com
hem vist també Kandinsky establia una classificació similar; amb tot, i sobretot en
els seus interiors neoplàstics, el blau tindrà menys presència i el vermell servirà
per focalitzar punts concrets d’interès visual. En aquest marc la necessitat dels
no-colors es fa evident, inclòs el gris (que ell entén com a variació del negre),
perquè el color com tots els altres elements només existeix en l’expressió de
relacions equilibrades; l’objectiu de la pintura serà equilibrar aquestes relacions
entre els colors primaris amb espais de no-color, de manera que cap d’ells pesi
més que els altres.
L’últim element plàstic essencial, juntament amb la recta i el color, és el pla, del
que en parla també en la primera llei. Seguint una mica l’argumentació de que la
línia recta corregeix la natura en allò que aquesta té de més particular i capriciós
per convertir-ho en quelcom immutable i universal, també el pla es converteix en
un element essencial d’eliminació del naturalístic; tant com la pintura tradicional
intenta reproduir el volum per donar sensació de naturalitat, la neoplàstica
intenta eliminar-lo totalment i converteix el pla en requisit imprescindible per la
nova pintura. Mondrian considera que la corporeïtat, la tridimensionalitat i la
perspectiva donen una visió purament materialista dels objectes, mentre que el
pla “los hace aparecer mucho más interiores” [NA, 21]. Igual que la recta i que el
color primari, doncs, el pla elimina el natural i per aquest camí condueix la nova
plàstica cap a la desitjada expressió de l’universal278.
També és interessant veure que és justament en relació a la necessitat del pla
en la nova pintura que Mondrian al·ludeix a l’amenaça de que aquesta caigui en
el decoratiu, tema que com hem vist havia preocupat a Kandinsky fins al punt de
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Cal recordar aquí que Greenberg identificarà precisament la planor, “flatness”, com l’element
definitori de la pintura moderna, de la que Mondrian és per ell un representant conspicu.
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fer-li replantejar la conveniència del salt definitiu a l’abstracció. Mondrian
considera que aquest perill no existeix mentre es sàpiga mantenir l’alt valor
espiritual de les obres creades, l’expressió de la seva interioritat, i al·ludeix per
demostrar-ho a obres d’art del passat (ell cita els mosaics bizantins i l’antiga
pintura xinesa) com a demostració que l’anul·lació de la il·lusió volumètrica pot
ser molt beneficiosa per a l’expressió d’aquesta interioritat: “Ahí están los
mosaicos bizantinos y las antiguas pinturas chinas, por ejemplo, que son planos
y, sin embargo, no son decorativos en el sentido que hoy damos a esta palabra.
Lo que nos impresiona en estas obras es que expresan una gran interioridad.”
[NA, 21]
Voldria afegir aquí encara una reflexió sobre la qüestió de la línia i el pla en la
pintura a partir del que Wilhelm Worringer havia enunciat en el seu volum
Abstraktion und Einfühlung [Abstracció i empatia], la publicació el 1908 de la
seva tesi doctoral, i que està considerada de forma unànime una obra que va
exercir una influència fonamental en diversos moviments d’avantguarda, de
l’expressionisme a l’abstracció (tot i que no consta que ni Mondrian ni Kandinsky
la coneguessin directament). En aquest text Worringer postula l’existència de
dos grans impulsos artístics inherents a la condició humana des dels principis
dels temps, un tendent a l’empatia o la identificació amb la naturalesa, l’altre cap
a l’abstracció o el replegament en un món més esquemàtic i geomètric. I
respecte a la formulació plàstica de l’impuls d’abstracció, ens diu el següent:
“La línia senzilla i el seu perfeccionament d’acord amb una llei purament
geomètrica haurien d’oferir la màxima possibilitat d’omplir-se de goig a
l’home que es troba intranquil a causa de la confusió i el desgavell dels
fenòmens. Perquè aquí queda extingida la darrera resta de lligams vitals i
de dependències de la vida; s’aconsegueix la màxima forma absoluta,
l’abstracció més pura; aquí hi ha llei, aquí hi ha necessitat quan arreu
domina l’arbitrarietat de l’orgànic. […] La tesi, doncs, és la següent: la
necessitat primària de les persones és alliberar l’objecte sensorial,
mitjançant la representació artística, de la terbolesa que l’envolta a causa
de la tridimensionalitat.” [WORRINGER, 1987, 59-61]
Queda clar doncs que per Worringer la necessitat antropològica d’abstracció
traduïda especialment en l’ús de la línia i del pla anulador de la tridimensionalitat
es deu a motius molt similars als que Mondrian, de forma més intuïtiva, també
enuncia: la forma abstracta és més clara, més pura, més perfecta, més
ordenada. I com diu el mateix Worringer en una frase que crec que Mondrian
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podria signar, “aquests formes constituïdes segons la llei abstracta són les
úniques i les supremes en les quals, considerant l’enorme desgavell de la imatge
de l’univers, la persona pot descansar.” [WORRINGER, 1987, 58]. Worringer,
doncs, va donar amb el seu assaig un recolzament històric, antropològic i teòric
a l’impuls vers l’abstracció de l’art modern.
La línia recta, els colors primaris i el pla són els mitjans essencials de la
pintura279, però aquestes lleis ens parlen també d’algunes normes bàsiques
sobre com utilitzar i disposar aquests mitjans en el quadre. Mondrian parla de
conceptes tals com equilibri, equivalència, dualitat i proporció, termes tots que ja
hem vist mentre exposàvem les grans línies dels seu pensament estètic. Ell
entén la presència dels mitjans plàstics dins el quadre com a elements que es
troben formant oposicions duals que l’artista ha de saber equilibrar: color / no
color, ple / buit, vertical / horitzontal, tancat / obert, ritme / repòs, totes aquestes
parelles estan articulades en els quadres a partir de la idea d’equilibri i
d’equivalència que ja hem vist com a principi fonamental. Les següents paraules
de Mondrian resumeixen molt bé quina és la feina que ha de fer el nou artista
amb aquests nous mitjans:
“Justamente, la dualidad distinta es necesaria, tanto en el arte como en la
expresión de la vida misma. Equivalencia no es igualdad ni similitud [...].
De aquí que en la Nueva Plástica tengamos la equivalencia de lo uno y lo
otro, es decir, una dualidad distinta. El ritmo es lo uno y la relacion
immutable es lo otro, la relación cambiante de las medidas es lo uno y la
relacion immutable de posicion es lo otro. En los medios de expresión el
color es lo uno y la manifestación plana y rectangular es lo otro, etc.
Precisamente porque esa dualidad es diferenciada resulta muy dificil para
el pintor realista-abstracto hallar el equilibrio de los dos extremos. [...]
Pero, con todo, a fuerza de trabajo llega a una solución relativamente
satisfactoria.” [NA, 50-51]
Finalment, i definitiva, aquest equilibri dels dos extrems es troba precisament en
la composició, tal i com ell mateix enuncia en la tercera llei: “Thus the new plastic
is dualistic through its composition. Through its exact plastic expression of
cosmic relationship it is a direct expression of the universal; through its rhythm,
through its material reality, it is an expression of the subjective, of the individual”
279

En altres textos Mondrian parlarà també dels mitjans propis de l’escultura, que identifica amb
els colors blanc i negre i el prisma al que ha de reduir tota forma orgànica i naturalista [NA, 66], així
com dels mitjans específics de totes les altres disciplines.
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[NB, 31; la cursiva és meva]. L’obra artística en si esdevé doncs la mostra més
perfecta de l’equilibri recercat: en la seva expressió precisa de les relacions
plàstiques expressa també les relacions còsmiques, mentre que en la seva
realitat material és expressió de l’individual. En l’obra d’art neoplàstica observem
la solució de les mateixes tensions que vèiem en l’obra simbolista, sempre
recercant l’expressió de l’universal i l’ideal però comdemnada a fer-ho en un
suport material; aquesta amarga contradicció que per als simbolistes era tan
difícil de resoldre, l’obra neoplàstica la supera a través de l’expressió abstracta
de l’equilibri pur.

4.2.3. “Tot art és un”. Mondrian i la unitat de les arts
El convenciment de Mondrian respecte la unitat intrínseca del món i la possibilitat
de fer visible aquesta unitat mitjançant l’obra d’art, doncs, ha quedat clarament
palès en el capítol anterior; en realitat, era tal la seva convicció de que el quadre
podia ser model ideal de l’equilibri i unitat del món, que la idea de l’obra d’art
total li resultava, sobretot en els primers textos, totalment innecessària, i és per
això probablement que quasi no s’hi refereix. Però també és cert que conforme
el seu treball va anar evolucionant, i sobretot a partir de la seva relació amb els
altres participants a De Stijl, Mondrian va assumir la importància de la integració
de les arts en espais unitaris si volia superar l’estadi de l’art com a model per
passar a l’art com a realitat unitària total, i hi va dedicar abundants reflexions. En
aquesta extensió a les altres arts, el que també va aconseguir fou sobrepassar el
concepte de model teòric i portar-ho a la realitat pràctica (malgrat que
limitadament), pas que Kandinsky no va aconseguir fer plenament.
Malgrat que en el Simbolisme, com hem vist llargament, la qüestió de la unitat de
les arts fos tan cabdal, el cert és que ni en tota l’obra de formació de Mondrian ni
en els dos períodes simbolistes que hem identificat aquesta sembla adquirir cap
importància especial. L’únic exemple d’experimentació amb la relació entre les
arts és el cas, ja comentat, de l’aquarel·la Església de poble i el poema que
Mondrian hi va escriure darrera, que semblen ser dues formes en dos mitjans
diferents d’aproximar-se a un mateix tema. Més enllà d’això, però, no tenim
constància de cap altra activitat literària ni en cap altre àmbit artístic (a part del
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ball) del Mondrian jove, que sembla haver-se concentrat exclusivament en la
pintura i en les qüestions filosòfiques i religioses que el preocupaven.
Ara bé, la qüestió de les relacions o associacions entre les arts era un tema de
discussió molt habitual que d’alguna manera formava part de les eines que
utilitzaven crítics i amants de les arts a l’hora de valorar el treball dels artistes,
almenys fins a la Iª Guerra Mundial (també perquè eren molts els que d’alguna
manera treballaven amb la possibilitat de les analogies musicals i similars). I és
per això que Mondrian no s’hauria hagut de sorprendre quan algú li va fer
esment dels ressons musicals que suscitava la seva obra, tal i com ell mateix
explica al col·leccionista Bremmer en aquesta carta escrita des de París el 29 de
gener de 1914:
“Le public trouve mon oeuvre plutôt vague, au mieux, on dit qu’elle fait
beaucoup penser à la musique. Franchement, je n’ai rien contre cela,
sauf quand on pursuit le raisonnement en affirmant qu’elle sort ainsi du
domaine des arts plastiques.
Car je construis sur une surface plane des lignes et des combinaisons de
couleurs dans le but de représenter le plus consciemment possible la
beauté universelle. La nature (ou ce que je vois) m’inspire, me donne,
comme à tout peintre, l’émotion qui fait naître l’élan créateur, mais je
cherche à approcher d’aussi près qu’il se peut la verité, et à tout en
abstraire jusqu’à parvenir au fondement (toujours un fondement visible!)
des choses. [...]” [citat a JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 196]
Aquesta és la primera vegada, doncs, que a Mondrian se li planteja la possibilitat
de comparar la seva obra a una altra disciplina artística, en aquest cas la
música, i ho rebutja totalment; està encara molt ocupat intentant assegurar la
visibilitat i la plasticitat de la seva obra pictòrica, que es troba en un camí
d’abstracció progressiva respecte la natura, i la seva màxima preocupació
sembla ser de deixar el seu treball ben ancorat en l’àmbit de les arts plàstiques,
lluny de tota vaguetat. Mondrian rebutja doncs la possibilitat de l’analogia
musical, que en canvi en altres autors (el propi Kandinsky per descomptat, però
també moltíssims altres) estava esdevenint en aquest moment el paradigma de
les seves pròpies recerques vers una pintura alliberada de l’element figuratiu. En
canvi, Mondrian si que sembla adherir-se a la famosa referència de Denis sobre
què és la pintura quan afirma de la seva pròpia obra que es tracta d’una
construcció sobre una superfície plana mitjançant línies i combinacions de
colors, buscant una bellesa abstreta de la natura. Mondrian està doncs cercant
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l’abstracció, però no sembla que la vinculació amb la música, a diferència com ja
dic de molts altres artistes en aquest moment, li sigui cap ajuda ni cap referència;
és estrictament en la visibilitat en què es fonamenta el seu treball.
La carta continua dient encara algunes coses molt importants:
“Je considère l’architecture des anciens comme l’art plus grand.
J’estime qu’il est possible, au moyen des lignes horizontales et verticales,
construites consciemment, mais pas calculées, guidées par une profonde
intuition, et mises en harmonie et en rythme, j’estime pouvoir parvenir,
grâce ces archétypes de la beauté – complétés si nécessaire par d’autres
vecteurs, ou à la rigueur, par des lignes courbes-, à une oeuvre d’art
aussi forte que vraie.
[...] C’est justement quand on cherche à ne rien raconter ou à ne rien dire
d’humaine, quand on s’oublie complètement, qu’apparaît l’oeuvre d’art qui
est un monument de Beauté: au-dessus de tout ce qui est humain et,
pourtant, le comble même de l’humain, dans sa profondeur et son
universalité! J’en suis sûr et certain, là est l’art du futur.” [citat a JANSSENJOOSTEN, 2002, 196-197]
Aquesta referència admirativa a l’arquitectura és el primer testimoni escrit de
Mondrian del seu possible interès per aquesta disciplina, que anys a venir
esdevindrà un dels seus objectes de reflexió més polèmics (més enllà del fet, és
clar, que al llarg de la seva trajectòria com a pintor naturalista i cubista sovint
utilitzés elements arquitectònics com a motius per als seus quadres). Allò
interessant aquí és com Mondrian relaciona la grandesa de l’arquitectura antiga
amb les possibilitats de la seva pròpia pintura, ja aleshores fundada en els
mitjans verticals i horitzontals, la construcció, el ritme i l’harmonia, elements tots
que li han de permetre mitjançant una obra no figurativa crear quelcom que
s’aproximi al màxim a la humanitat i a l’harmonia. El que Mondrian ens diu
d’alguna manera és que igual com l’arquitectura antiga es va plantejar a partir de
l’home com a mesura, també la nova pintura que està naixent es convertirà en
un paradigma per i a partir de la humanitat del futur; des d’aquest moment,
aquesta idea de la creació artística projectada a un futur ucrònic serà una
constant dels seus textos teòrics. Després d’això no tornarem a trobar
referències escrites de Mondrian a les altres arts fins a l’aparició del seu primer
text teòric important, La Nova Plàstica en la Pintura (1917), en el qual aquesta
qüestió ocuparà un lloc destacat. Aquest text, però, està escrit ja sota la
influència de la seva relació amb altres artistes: per exemple el músic Jacob van
Domselaer, amb el que va tractar sobretot entre 1915 i 1916, i especialment els
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altres membres de De Stijl, sobretot Van Doesburg280. Sembla pertinent doncs
revisar també ara la posició d’aquest sobre aquesta qüestió.
Com ja hem vist, Van Doesburg havia estat un àvid i interessat lector de
Kandinsky, i per tant no és estrany que ell sí que es sentís mogut des del principi
per la qüestió de la música com a model de la pintura, i de la relació entre les
arts en general; és per això que en alguns textos escrits en l’època de preparació
de De Stijl, Van Doesburg havia comparat la seva pròpia obra amb la música de
Bach, o havia fet referències diverses a la dansa com a la més dinàmica d’entre
totes les arts. Potser per això també a Van Doesburg li va semblar molt positiu
des del principi que en el projecte de De Stijl hi participessin gent procedent de
diverses disciplines artístiques; així, a banda dels membres ja citats, també hi va
convidar l’arquitecte Berlage (i el pintor Toorop), tot i que aquests finalment no
s’hi van implicar directament. Precisament la qüestió de les relacions entre
pintura i arquitectura va ser des del començament (i fins a la fi de la revista) una
de les més polèmiques: mentre que Mondrian i Van der Leck eren més o menys
recelosos respecte les relacions entre les dues, Húszar i sobretot Van Doesburg
van ser des del principi uns grans defensors de la recerca de punts de contacte
entre ambdues disciplines. De fet almenys ja des de 1916 Van Doesburg
mostrava un gran interès en el que conceptualitzaria en els seus textos com a
l’art monumental-col·laboratiu, és a dir, una gran proposta de síntesi artística
(arquitectura, escultura, pintura, música i literatura, però també cinema,
tipografia, teatre,...) en la que la col·laboració entre totes les disciplines es
conclogués en una gran unitat281; com veiem, en tots els sentits coincideix amb
les propostes de Kandinsky, malgrat que no ho centra en l’àmbit escènic.
D’aquest interès derivaria el seu entusiasme per aconseguir per a ell i els altres
membres del grup projectes arquitectònics i d’arranjament d’interiors en què es
poguessin posar de manifest les possibilitats de col·laboració de les diverses
disciplines.

280

Sembla ser que el text es va escriure entre 1914 i 1916, i es va publicar a la revista entre 1917
(any d’inici de publicació) i 1918; Mondrian i Van Doesburg es van conèixer el 1915.
281

“As he [Van Doesburg] had repeatedly expressed in articles, he dreamed of a “monumentalcollaborative art... wherein the different spiritual means of expression (architecture, sculpture,
painting, music, and the Word) in harmony -that is, each individual one gaining by collaboration with
another one- shall come to the realization of unity.” [BLOTKAMP, 1986, 19]
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Ja hem vist anteriorment que entre els participants a De Stijl hi havia pintors,
arquitectes, un escultor, un dissenyador-arquitecte i un poeta; l’obertura a totes
les arts hi era present des del principi, i més si sabem que el primer subtítol de la
revista va ser Revista mensual de les arts visuals modernes, però que uns anys
més tard Van Doesburg el va canviar per Revista mensual pel nou art, ciència i
cultura, un títol molt més aglutinador [BLOTKAMP, 1994, 129]. Aquest interès
continuat per la relació entre les arts ens porta a revisar el projecte de De Stijl i a
repensar-lo de forma que en destaquin, no tant els seus trets trencadors i
revolucionaris respecte altres moviments artístics anteriors o coetanis, que
òbviament els té, sinó més aviat aquells que mostren també la seva continuïtat
respecte les tendències artístiques finiseculars que aquí hem vingut identificant, i
molt especialment el Simbolisme i l’Art Nouveau. Ja hem fet abans referència al
fet que és impossible entendre De Stijl sense remuntar-nos als seus orígens
profundament imbricats en la cultura holandesa finisecular. En aquest sentit és
necessari remuntar-nos a l’aparició i difusió a Europa (també a Holanda, i
sobretot a La Haia) dels Arts & Crafts i del seu ideari en què totes les disciplines
treballaven conjuntament en la vocació de crear entorns totals: tant Morris com
Van de Velde, per posar dos exemples, consideraven igual que els artistes de
De Stijl que
“the harmonious environment reflected the process of its creation – that
the working together of architects, painters, and craftsmen implied the
reintegration of their roles in society as a whole. The environment was
thus endowed not only with aesthetic value but also with moral integrity,
because the means of achieving it -the collaborative effort itself- was
understood to be a reflection of sound social working conditions” [TROY,
1983, 4]
Així doncs, la concepció segons la qual la missió de l’art i de l’artista de
col·laborar en la creació d’entorns totals no té només un component estètic sinó
també ètic, no és una aportació exclusiva ni de De Stijl ni dels altres implicats en
els orígens de l’abstracció, sinó que com anem veient es tracta més aviat d’una
actualització i culminació d’una herència finisecular ben assimilada. Aquesta
comprensió de l’art, l’arquitectura i el disseny moderns com a instruments
avantguardistes de canvi social esdevé segurament el tret més definitori del
grup, junt amb la negativa a renunciar als seus estrictes criteris estètics: les
propostes de De Stijl requereixen que aquell a qui estan destinades, o bé la
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societat en el seu conjunt, també canviïn per adaptar-s’hi, i és en aquest sentit
que exerceixen la seva missió d’agents impulsors del progrés social.
És per això que un dels aspectes més importants de la seva producció, més
enllà de les respectives trajectòries individuals, és el gran nombre de projectes
arquitectònics i de creació d’entorns domèstics (realitzats o no) en què es van
veure implicats a partir de 1916. La voluntat de portar a terme aquest tipus de
treball, que comporta clarament una nova actitud vers l’home contemporani, va
quedar patent des del principi, tal i com veiem en el redactat del prefaci publicat
al primer número de la revista, pensat com una declaració d’intencions:
“Este periódico se plantea como objetivo contribuir al desarrollo de un
nuevo sentido estético. Quiere hacer al hombre moderno sensible a todo
lo que hay de nuevo en las artes plásticas. A la confusión arcaica –al
“barroco moderno”- quiere oponer los principios lógicos de un estilo que
va madurando y que se basa en la observación de las relaciones entre
las tendencias actuales y los medios de expresión. Quiere reunir y
coordinar las tendencias actuales de la nueva plástica, las cuales, si bien
son fundamentalmente semejantes entre sí, se han desarrollado
independientemente la una de la otra. […] Cuando los artistas de las
diversas artes plásticas hayan comprendido que deben hablar un
lenguaje universal, ya no se aferrarán a su propia individualidad. Servirán
al principio general más allá de una individualidad restrictiva…” [reproduït
a DE MICHELI, 1994, 413-414]
Sense cap voluntat d’exhaustivitat, entre els projectes d’aquest tipus en què van
treballar uns o altres dels membres de De Stijl hi podem comptar els vitralls
dissenyats per Van Doesburg per a la casa Allegonda que Oud estava reformant
(1917), o els dissenys cromàtics dels interiors de la casa Lange construïda per
Jan Wils a La Haia (1917). En aquest segon cas l’encàrrec era més complet, i
incloïa dissenyar les portes, vitralls, i un model de decoració pictòrica de les
parets del menjador i l’escala; el propi van Doesburg va afirmar que el disseny
pel vitrall, per exemple, que estava format per tres grans plafons, seguia el
model de les fugues de Bach, un compositor que com hem vist apreciava
profundament [TROY, 1983, 25]. Anys més tard, Van Doesburg també realitzaria
dissenys de colors per als dos edificis construïts per l’arquitecte de Boer a
Drachten (1922), i el 1926 desenvoluparia el seu projecte de disseny d’interiors
més important, el Café Aubette d’Estrasburg, juntament amb Jean Arp i Sophie
Tauber-Arp. Húszar i Van der Leck, per exemple van treballar el 1918 i el 1919
en el disseny d’espais d’exposició d’objectes de disseny industrial, convençuts
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de la importància de l’entorn dels objectes d’art en la disposició de l’espectador
per apreciar-ne el seu valor estètic. Rietveld va treballar també el disseny
d’interiors i de mobiliari, i seva és una de les peces més conegudes del
neoplasticisme en aquest àmbit de la creació d’espais interiors, la Cadira
vermella i blava (1918-22). Mondrian, a banda del treball en el seu propi estudi,
també va realitzar el disseny d’un gabinet a partir d’un encàrrec de la
col·leccionista alemanya Ida Bienert (1925), conegut com el “Salon de Mme B”
(v. fig. 54). En tots aquests casos i molts altres que no citem aquí, la construcció
d’aquests interiors concebuts com a autèntiques obres d’art total participava
clarament de l’ideal de construcció d’una nova harmonia per a una societat
també radicalment nova.
Així doncs, podem concloure ara per ara remarcant la importància del tema de la
integració de les arts pel neoplasticisme, o d’això que en el seu vocabulari
anomenaran tot sovint “art monumental” que, insistim-hi, “es inherente a la
concepción estética del neoplasticismo. No sólo era la consecuencia lógica de su
voluntad de universalidad, sino también el primer paso en la realización del
proyecto utópico de De Stijl. Sin el arte monumental la utopía neoplástica
quedaría vacía de contenido” [CREGO, 1997, 115]. Recordem aquí que aquest
concepte de l’art monumental l’havíem trobat ja en Kandinsky, que també farà
servir aquests termes per referir-se a la seva pròpia idea de síntesi artística; i
també que ja que la seva aplicació trobarà un àmbit privilegiat en els espais
interiors i domèstics, situem els seus precedents més en els objectius de l’Art
Nouveau que no en la influència de la Gesamtkunstwerk wagneriana (tot i que a
Van Doesburg en particular el fascinava aquesta qüestió).
Tal i com hem dit i tornarem a repetir, no hi ha dubte que Mondrian va voler ser
sempre principalment i per sobre de tot un pintor; però també és cert que a partir
del seu contacte sobretot amb Van Doesburg, els altres membres de De Stijl, i
també amb representants d’altres moviments d’avantguarda, es va anar
interessant progressivament per les altres arts, fins al punt de realitzar vàries
experiències i reflexions en diversos àmbits (literatura, música, teatre,
arquitectura) que sens dubte van ser molt importants tant per la seva teoria com
per la seva pintura. Tornem doncs al text de Mondrian La Nova Plàstica en
Pintura, publicat per capítols entre 1917 i 1918 a la revista De Stijl i primer text
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teòric en què s’ocuparà seriosament de totes les arts, a més de la pintura, potser
perquè és el primer escrit en què cristal·litzen de forma articulada les seves
idees. Des d’ara fins a 1927, la qüestió de les arts i el neoplasticisme, i de la
interrelació entre aquestes serà un dels temes clau del seu treball.
Com hem anat dient, la primera preocupació de Mondrian en aquest text serà
insistir en la importància de la pintura com la disciplina artística en què millor es
pot, no només investigar el neoplasticisme, sinó conduir la nova plàstica artística
al seu màxim desenvolupament. Si com ja hem citat abans el nou art es pot
definir com l’expressió plàstica més concreta de relacions estètiques, la pintura
n’és l’espai privilegiat: “The growing profundity of the whole of modern life can be
purely reflected in painting. In painting – in pictorial, not decorative paintingnaturalistic expression as well as naturalistic plastic means become more inward,
are essentialized into the abstract. [...] Thus the feeling for the aesthetic
expression of relationship was brought to clarity in and by pictorial painting.” [NB,
29]. És en la pintura, doncs (i Mondrian es preocupa molt de distingir la pintura
de cavallet de la possible pintura decorativa, tal i com també havia fet Kandinsky)
on és més fàcil i possible que l’art evolucioni des de la seva tradició d’imitació de
la natura vers l’essencialització i interiorització dels mitjans pictòrics pròpia de la
pintura abstracta.
Però després d’aquesta declaració d’intencions, Mondrian passa immediatament
a veure què passa amb la resta de disciplines artístiques, en el benentès que la
pintura és la que es situa al capdamunt de la jerarquia artística; així, parteix de la
idea de que el contingut essencial de totes les arts és el mateix, però que això no
vol dir que totes es desenvolupin de la mateixa manera. Repetint paraules que ja
hem citat abans, “although the content of each art is one, the possibilities of
plastic expression are different for each art. These possibilities must be
discovered by each art within its own domain and remain limited by its
boundaries” [NB, 29]. En aquesta breu cita hi trobem referències a molts
elements que hem vist fins ara: a Kandinsky amb aquesta idea del “contingut
interior” comú a tota obra d’art, però també a la tendència del Simbolisme que
podríem qualificar de mallarméana, i que és la que establia que és necessari que
cada art avanci en la definició dels seus propis mitjans, perquè només establerts
els límits d’aquests es podrà avançar en la recerca de l’espai comú de totes les
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formes artístiques. Aquests dos elements són els que millor emmarquen la
posició teòrica de Mondrian respecte la integració de les arts; però avanço ja des
d’ara que la seva postura respecte aquests punts, és a dir, sobre la primacia
indiscutible de la pintura i sobre l’estricta limitació de cada disciplina artística,
s’anirà amb el temps matisant i flexibilitzant.
En aquest primer text Mondrian insisteix en el fet que cada art posseeix els seus
propis mitjans d’expressió que s’han de descobrir, investigar i jutjar
separadament dels de les altres arts, i que és aquesta distinció el que justifica
les seves respectives existències com a formes autònomes unes de les altres;
en aquest sentit sembla repetir sense massa innovacions la doctrina tradicional
clàssica respecte la separació entre les arts (tal i com s’havia expressat, per
exemple, en el Laocoont de Lessing [1766]). Respecte a totes elles, la pintura,
com hem dit, és la més capaç d’expressar, dins dels seus límits, relacions
estètiques concretes; perquè en relació a aquesta “the other arts are even less
free in transforming their plastic means: music is always tied to sound, however
much sound may be tensed into “tone”; dramatic art employs natural form as well
as sound and necessarily the word; literary art is expressed through the word,
which strongly emphasizes the particular.” [NB, 29]. Mondrian vol llistar els
condicionants que ell jutja, per ara, quasi insuperables per a l’evolució de cada
art vers l’universal; però aquí cal dir que demostra un desconeixement important
dels avenços de molts altres artistes d’avantguarda en aquests àmbits: per
exemple, quan diu que l’art dramàtic ha d’anar necessàriament lligat a la paraula,
mostra desconèixer els propis experiments de Kandinsky, igual que les
experiències dadaistes que ja des de l’any anterior havien portat a terme Hugo
Ball i altres a Zuric. I el mateix passa amb la literatura, que almenys des dels
experiments dels poetes i artistes russos respecte el zaum, el llenguatge
transmental inventat per Klebnikov, havien aconseguit també alliberar l’expressió
literària i poètica de la paraula entesa en sentit tradicional [JANACEK, 1996;
BALSACH, 2002]. Fins i tot els futuristes, que a Mondrian li interessaven molt,
també havien investigat en aquest àmbit.
En tot cas, tot seguit introdueix un element esperançador per a l’evolució de les
arts: i és que a banda de la pintura, “With the advancing culture of the spirit, all
the arts, regardless of differences in their expressive means, in one way or
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another become more and more the plastic creation of determinate, equilibrated
relationship: equilibrated relationship most purely expresses the universal, the
harmony, the unity that are proper to spirit.” [NB, 29]. La possibilitat d’avançar
vers una expressió més pura i concreta de l’universal, doncs, no és exclusiva de
la pintura, sinó que pot ser, i de fet és ja amb l’expansió de l’esperit modern,
patrimoni de totes les arts.
Una mica més endavant Mondrian parlarà de com veu ell les relacions entre
pintura i arquitectura en el marc de la nova plàstica; així, després de dir que
l’equilibri és allò que aquesta nova plàstica cerca i que per tant és necessari
assolir la màxima precisió en l’ús dels mitjans tècnics, assenyala per primera
vegada la importància de tenir en compte a l’hora de pintar el context en el que
s’haurà de situar l’obra: “Although the new plastic appears to have given up all
technique, its technique has actually become so important that the colors must
be painted in the precise place where the work is to be seen. Only then can the
effect of the colors and relationships be precise, for they are interdependent with
the entire architecture; and the architecture in turn must harmonize completely
with the work.” [NB, 37]. Mondrian afirma doncs la necessitat que la pintura es
concebi des del principi integrada en un entorn arquitectònic, al mateix temps
que demana que aquest entorn sigui harmònic amb la creació pictòrica; aquesta
declaració va més enllà del que aniran molts dels seus textos següents al
respecte. Val a dir que aquesta voluntat que les dues manifestacions artístiques
estiguin al mateix nivell havia de ser en aquesta primera etapa del
neoplasticisme molt polèmica, ja que en aquest moment els arquitectes es
plantejaven encara la pintura com a subordinada a la seva creació
arquitectònica; en realitat aquest és un dels aspectes que malgrat el diàleg mai
es va acabar de resoldre del tot favorablement als interessos d’ambdues parts, i
que a la llarga acabaria determinant la separació de Mondrian de la resta de
membres del grup en no aconseguir aquest paper predominant de la pintura que
planteja en aquest primer moment. Perquè tot seguit Mondrian afirmarà que
l’arquitectura encara no està preparada per assimilar els criteris de la nova
plàstica, mentre que la pintura si, i per tant que és aquesta la que almenys en un
primer moment ha de servir de model per a l’altra. Un discurs similar és el que
Mondrian utilitzarà en parlar de l’escultura; també en aquest cas és a la capacitat
de la pintura d’expressar relacions pures que l’escultura haurà de fer referència,
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ja que fins al moment actual, “[…] sculpture has known no more than a tensing of
its form (Archipenko)” [NB, 72].
És també en aquest text que Mondrian parlarà per primera vegada dels balls
moderns; no de la dansa estrictament entesa com a disciplina artística, sinó de
les músiques populars que en aquell moment eren ballades als cafès i salons de
ball de mitja Europa: steps, boston, tango,…, als que contraposarà pels seus
moviments rectilinis els balls antics com el vals [NB, 43]. La fascinació de
Mondrian pel ball és un dels aspectes que ha generat més anècdotes de la seva
biografia, per altra banda mancada de cap element estrident; Mondrian era un
autèntic apassionat del ball i mai va deixar escapar cap oportunitat de practicarlo, al contrari282. Aquesta passió es va incrementar amb el temps, sobretot amb
el seu descobriment del jazz i de nous balls com el fox-trot; més enllà de
l’anecdotari que aquesta proveeix, a l’hora de valorar aquestes referències al ball
cal tenir en compte la seva vinculació amb el seu concepte del ritme, així com la
importància de tenir la música moderna en consideració per aquell que treballava
pensant en l’home del seu temps. Des del seu punt de vista, els balls moderns
eren un exemple més, com la màquina o la nova moda, de la tensió entre el real
i l’abstracte en què aquest darrer s’imposava cada vegada més clarament; i en
aquest aspecte sí que el seu treball és pioner, perquè fins a aquest moment
totes les referències a la dansa havien estat pensant en la seva vessant més
artística, però cap artista, ni simbolista ni posterior, s’havia plantejat la
importància del ball popular en relació a les noves propostes artístiques.
Com veiem doncs la qüestió de la relació entre les arts va esdevenir un tema
important per Mondrian des del primer moment en què es va posar a escriure i a
reflexionar teòricament sobre la seva pràctica artística i sobre els objectius i
possibilitats del neoplasticisme. Cal tenir en compte un fet important: la
publicació del text coincideix amb un dels períodes més delicats de la seva
trajectòria pictòrica, la transició d’un pintura que encara es presentava com a
282

Hi ha múltiples anècdotes recollides per amics i coneguts seus referides a la passió de
Mondrian per el ball. Per exemple, el pintor holandès Jan van Deene, que el va tractar a París
entre 1911 i 1912, el recorda ballant animadament a les festes de carrer del 14 de juliol [JANSSENJOOSTEN, 2002, 180]; o cap a 1915 quan vivia a Laren els seus amics l’anomenaven “la madonna
ballarina” per la seva forma estilitzada de ballar [WELSH, 1986, 33]. I també hi ha nombrosos
testimonis que afirmen que al seu retorn a París no es perdia una ocasió perquè el convidessin a
qualsevol dels locals de ball de la ciutat [POSTMA, 1995, 15]
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abstreta a partir d’un element real vers una pintura que ja es definia com a
completament abstracta. I com més endavant veurem, a l’entorn de 1920
Mondrian no dedicarà exclusivament les seves energies a la pintura, com podria
ser de preveure, sinó que emprendrà una reforma a fons de l’estudi que ocupa
en aquest moment per tal de convertir-lo en un espai neoplàstic. La reflexió
teòrica, l’evolució pictòrica i la transformació de l’entorn es donen en paral·lel,
doncs, i això em sembla molt significatiu si tenim en compte la transcendència
del moment.
El 1919, doncs, farà un exercici teòric arriscat: escriurà el seu primer diàleg,
Diàleg sobre la nova plàstica, (formula que després explotarà i desenvoluparà en
el seu següent text teòric, el triàleg), que planteja com a conversa entre un pintor
(B) i un cantant (A); aquí el primer representa l’element harmònic i universal,
mentre que el cantant al·ludeix a l’aspecte melòdic i subjectiu de l’art, i fa una
mica el paper que en el triàleg correspondrà a X, el pintor naturalista. Tot i que
en el text no hi ha aportacions teòriques molt noves respecte els altres textos del
moment, més llargs i desenvolupats (de fet tant el diàleg com el triàleg es poden
considerar com a versions més didàctiques i pedagògiques del que ja havia
exposat a La Nova Plàstica en Pintura), si que hi ha les primeres referències de
Mondrian com a escriptor neoplàstic a la música; així, el cantant es queixa de
l’aparent monotonia de la nova plàstica i de la música moderna:
“A. [...] It is what I fail to hear in the compositions of modern music; as I
said earlier, the recent tone combinations without melody fail to stir me as
music with melody does.
B. But surely an equilibrated composition of pure tone relationships should
be able to stir one even more deeply.
A. How can you say that, not being a musician!
B. I can say it because, fundamentally, all art is one. [...]” [DB, 79]
Mondrian de nou ens recorda la seva idea universalista amb aquesta afirmació
rotunda del fet que el contingut de tot art és un, i que per tant, tot i que amb els
mitjans característics de cadascun, totes les arts cerquen el mateix, o sigui,
l’equilibri. Cal dir que, a diferència de Kandinsky, Mondrian no tenia
coneixements específics de teoria i composició musicals, i per tant les seves
referències a aquest tema seran sempre molt més imprecises i no van a buscar,
com si que intenta fer Kandinsky, comparacions a fons entre els mitjans de la
música i els de la pintura. Cal destacar també que en aquest primer comentari
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Mondrian ja rebutja l’element melòdic com el més individualista, i suggereix la
necessitat que aquest sigui substituït per un “equilibri de tons purs”, en un intent
de comparar, ni que sigui a un nivell relativament superficial, els mitjans plàstics
de la música amb els que coneix molt millor de la pintura.
En el seu següent text teòric, el triàleg Realitat natural i realitat abstracta
(1919)283, la qüestió de la relació entre les arts continuarà essent important.
Només de començar, el pintor naturalista gosa comparar la pintura del pintor
abstracte amb la música, i ho farà en un to que a aquest no li agradarà, de forma
que immediatament li replica:
“X.- He llegado a llamar sinfonías a las composiciones que pinta usted;
en ellas puedo ver la música, pero no la naturaleza.
Z.- ¿Acaso no se podría ver también música en la pintura naturalista?
También ella tiene su ritmo, aunque esté menos claramente visible que
en la pintura abstracto-realista.
X.- Ciertamente, pero la pintura abstracto-realista se expresa sin recurrir
a la forma, y en ello me parece semejante a la música que, asimismo, se
expresa sin recurrir a las formas naturales.
Z.- No puedo compartir con usted este último punto de vista, pues las
combinaciones de sonidos, al menos en la música tradicional, componen
cierta forma, evidentemente no visible, pero audible. […]” [NA, 7-8]
A Mondrian, doncs, continuava no agradant-li la comparació de la seva pintura
amb la música si aquesta es fundava sobre la base de negar la relació entre
pintura neoplàstica i realitat; ell sempre insistirà en què la pintura abstracta és
tan real com la naturalista. Si que accepta, en canvi, que s’estableixin relacions
entre les dues disciplines modernes en base a què en les dues tant la melodia
com l’expressió naturalista s’han deixat de banda; més endavant en aquest text,

283
Tant interessant com el contingut és la forma del text; està escrit com una conversa entre tres
personatges: Y, un aficionat a la pintura, X, un pintor naturalista i Z, un pintor abstracte-realista i
personificació en el text del propi Mondrian. Està dividit en set escenes (faig notar la importància
simbòlica del 7 tant en la teosofia com en la tradició judeo-cristiana i en altres): les cinc primeres
transcorren durant un passeig pel camp durant el qual els personatges recorren paisatges
típicament holandesos i es troben amb motius concrets dels quadres del propi Mondrian (els
arbres, els horitzons, els molins,...); les dues darreres passen a la ciutat i l’última concretament a
l’estudi del pintor abstracte-realista. Al llarg de la conversa aquest és el que té el paper més
important, i tot oposant les seves opinions al pintor naturalista, acaba per convèncer pràcticament a
l’aficionat a la pintura que acaba reconeixent els valors de la Nova Plàstica que el pintor li ha
exposat; de fet en els darrers capítols el pintor naturalista gairebé ja no té veu.
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per cert, Mondrian farà per primera vegada referència escrita a una altra de les
seves passions, el jazz, que precisament havia descobert recentment.284
També aquí Mondrian entrarà de ple en la definició del que podria arribar a ser
un entorn totalment neoplàstic per a l’home contemporani, més enllà de la
creació de l’obra aïllada. Així, després de dir que “la Nueva Plástica realiza en
pintura lo que, más adelante, veremos a nuestro alrededor en escultura y
arquitectura” [NA, 70], Mondrian aposta per la generalització de l’estètica
neoplàstica arreu, de la casa a la ciutat. Caldrà primer assumir que allò que és
només útil també pot ser bell, i per tant que no cal buscar la bellesa en
ornaments inútils (argument propi del funcionalisme). Però només un home nou
serà capaç d’entendre i assimilar, per exemple, la bellesa del metro de París i la
bellesa que rau en la vida moderna sense estilitzacions. Una societat incapaç de
desprendre’s d’allò vell i inservible és incapaç d’evolucionar, i per tant l’home nou
no pot viure envoltat d’objectes i entorns vells i caducats, ja que l’esperit
s’afebleix. Tot i que per descomptat és qüestió de temps que els entorns
s’adeqüin a aquestes noves necessitats, cal mentrestant que l’home nou es
prepari creant dins seu una nova imatge d’allò que és realment nou: “Eso, todos
lo pueden lograr. Lo nuevo debe llegar a todos. La arquitectura sólo tiene que
realizar en el dominio tangible lo que la pintura ha demostrado en la Nueva
Plástica. Son el arquitecto y el ingeniero quienes deben hacer posible, en el
futuro, una armonía real entre nosotros y nuestro entorno. Hoy, vivimos en medio
de lo viejo.” [NA, 81]
En resum, veiem com cap a 1919 la reflexió de Mondrian sobre la relació entre
les arts s’atrevia a fer propostes cada vegada més concretes de realització i
concreció. Potser és per això que l’any següent es va llençar a fer les seves
primeres provatures en una altra disciplina, que sorprenentment fou en la
literatura. Sens dubte això es deu a que en aquest període es va estrènyer la
seva relació amb Van Doesburg, i que tots dos es van sentir influïts pel treball de
futuristes i dadaistes285; tots dos junts també van escriure el 1920, amb la
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“No entiendo mucho en violines y en música antigua. Prefiero el jazz, que rompe con la música
antigua” [NA, 117]
285

Sembla ser que el gener i febrer de 1920 Mondrian i Van Doesburg solien assistir a les soirées
dadaistes que es celebraven a París; just després d’aquest període, signaven les cartes que
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col·laboració més modesta de Kok, un manifest sobre la literatura neoplàstica de
to agressiu [BLOTKAMP, 1994, 131]. En ell asseguren que la paraula és impotent i
és morta, i afirmen que “la dualidad entre prosa y poesía, la dualidad entre
contenido y forma, no pueden seguir existiendo. Por tanto, para el escritor
moderno la forma tendrá un significado directamente espiritual; él no describirà
ningún acontecimiento, no describirá en absoluto, pero escribirá.” [reproduït a DE
MICHELI, 1994, 418]
El 1920 Mondrian va escriure dos textos en què intenta portar a la pràctica les
seves idees sobre com hauria de ser una possible escriptura neoplàstica, molt
influït per l’escriptura dadaista però també pel simultaneïsme d’Apollinaire, la
fragmentació cubista o el dinamisme futurista, tendències totes elles molt
presents en els treballs dels artistes d’avantguarda. Són dos textos, Les Grands
Boulevards i Klein Restaurant – Palmzondag [Petit Restaurant – Diumenge de
Rams], que es plantegen com a escenes caòtiques i fragmentades de la vida
urbana; veiem-ne un exemple, les primeres línies de Les Grands Boulevards:
“Ru-h ru-h-h-h-h-h. Poeoeoe. Tik-tik-tik-tik. Pre. R-r-r-r-r-uh-h. Huh ! Pang.
Su-su-su-su-ur. Boe-a-ah. R-r-r-r. Foeh… a multiplicity of sounds,
interpenetrating. Automobiles, buses, carts, cabs, people, lampposts,
trees,… all mixed; against cafés, shops, offices, posters, display windows:
a multiplicity of things. Movement and stand-still: diverse motions.
Movement in space and movement in time. Manifold images and manifold
thoughts.” [GB, 126]
És en part sorprenent la importància que Mondrian concedeix en aquest text a la
captació del moviment, tenint en compte sobretot que la pintura neoplàstica és,
en el seu equilibri mesurat, essencialment estàtica; d’altra banda el que el text
mostra és la seva fascinació pels espais urbans, la metròpolis, aspecte que
trobarem al llarg de tota la seva carrera, i que va culminar amb el seu trasllat a
Nova York al final de la seva vida. El text, comparat amb els experiments del
propi Van Doesburg i els criteris que havien enunciat en el Manifest literari, és
força tradicional en tot allò que es refereix a la sintaxi i a la narració, i en realitat
es pot considerar una descripció de l’ambient urbà, que això sí, incorpora
onomatopeies, sorolls del carrer, i pretén en el seu ritme evocar la vida diària tal i

s’escrivien Dada-Piet i Dada-Does. També segurament en aquest moment van tenir alguna trobada
personal amb Marinetti [HOLTZMANN-JAMES, 1993, 124]
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com passa a qualsevol dels grans bulevards de París. Com he indicat però,
altres autors d’avantguarda havien fet ja amb anterioritat experiments molt més
innovadors en l’àmbit literari que havien anat molt més enllà del que Mondrian
aconsegueix.
Aquestes experiències conduirien Mondrian a aprofundir les seves reflexions
sobre la nova plàstica vinculada a les altres arts, reflexions que acabarien
madurant i donant lloc a l’escriptura (1920) i publicació el gener de 1921 del
llibret Le Néo-plasticisme: Principe général de l’équivalence plastique, primer text
de Mondrian publicat en francès; el text és d’alguna manera una condensació de
les idees que ja havia manifestat en els textos anteriors, sobretot en el triàleg,
expressades una mica més clarament, i amb especial interès justament pel tema
de la vinculació entre les arts i molt especialment per l’evolució de la literatura, o
art verbal (del so i de les idees). La pintura, de fet, no és el tema principal del
text, tot i que la qüestió de la nova harmonia equilibrada de la que Mondrian si
que parla molt, era justament també una preocupació important per ell en aquest
moment en el terreny pictòric.
El text comença reafirmant-se en quelcom que ja havia dit abans, és a dir, que
totes les arts sense excepció estan intentant assolir expressar plàsticament les
relacions entre l’individual i l’universal:
“All the arts strive to attain an aesthetic plastic of the relationship existing
between the individual and the universal, the subjective and the objective,
nature and spirit; therefore, all the arts without exception are plastic.
Despite this, only architecture, sculpture, and painting are considered as
plastic arts because we ordinarily experience them through individual
consciousness. But for the unconscious, musical or verbal expression is
no less plastic than the other arts.” [NP, 135]
Totes les arts s’han mogut fins ara sobretot en l’àmbit del descriptiu i l’indirecte,
cap ha aconseguit realment desenvolupar la nova plàstica; la música i la
literatura especialment s’han mogut sempre en un àmbit simbòlic, fins i tot tràgic,
element del que, recordem-ho, la nova plàstica ha de prescindir perquè evoca
l’individual i el subjectiu que aquesta ja ha superat: “In the vital reality of the
abstract, the new man has transcended the feelings of nostalgia, joy, delight,
sorrow, horror, etc.; in the “constant” emotion of beauty, these feelings are
purified and deepened. He attains a much more profound vision of perceptible
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reality.” [NP, 136]. El tràgic domina en les actuals realitzacions del teatre, el
cinema i els concerts, com una forma negativa i antiquada. Però tot això està a
punt d’acabar, perquè ens trobem en un punt crucial de l’evolució humana: “For
let us not forget that we are at a turning point of culture, at the end of everything
ancient: the separation between the two is absolute and definite.” [NP, 137]. El
nou, la superació de la forma tràgica i descriptiva, està essent assolit, i ha sigut
precisament en la pintura, com ja hem vist, on s’ha aconseguit per primera
vegada286.
El futur d’aquesta nova estètica, de la Nova Plàstica, però, no rau exclusivament
en el desenvolupament de la pintura en si, sinó en el que ell anomena
cromoplàstica en l’arquitectura, és a dir, una forma artística de la que es difícil
encara imaginar la realització concreta, però que en tot cas haurà d’harmonitzar
el color tant amb l’interior com amb l’exterior de l’edifici, incloent tot allò que pot
expressar relacions a través del color; no té res a veure amb la decoració, ja que
“it is entirely new painting in which all painting is resolved, pictorial as well as
decorative” [NP, 138]. I aquesta evolució de la pintura vers la cromoplàstica, o la
integració amb l’entorn arquitectònic, s’esdevé en el mateix moment en què totes
les arts estan avançant vers la seva alliberació: “Music tends toward the
liberation of sound, literature toward the liberation of word. Thus, by purifying
their plastic means, they achieve the pure plastic of relationships. The degree
and mode of purification vary with the art and the epoch in which they can be
attained.” [NP, 138] De nou ens apareix un concepte que ja havíem vist en
l’estètica simbolista i en Kandinsky: la purificació de totes les arts és un pas previ
imprescindible per tal d’assolir les condicions que facin possible la seva
reunificació. En l’actualitat totes les disciplines artístiques encara estan
excessivament “contaminades” per elements subjectius o naturalistes. El procés
de purificació, l’autonomia, és doncs un pas inicial i inevitable, però que només
té sentit en vistes a una futura reintegració; totes les arts es dirigeixen cap a un
objectiu comú que no és altre que el de redescobrir l’universal i la unitat
subjacents sota el món aparent de la diversitat:
286

“At the same time as it suppresses the dominating tragic, the new spirit suppresses description
in art. Because the obstacle of form has been destroyed, the new art affirms itself as pure plastic.
[...] It is in painting that the New Plastic achieved complete expression for the first time. [...] The
New Plastic brings its relationships into aesthetic equilibrium and thereby expresses the new
harmony.” [NP, 137]
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“In any case, the new spirit must be manifested in all the arts without
exception. That there are differences between the arts is no reason that
one should be valued less than the other; that can lead to another
appearance but not to an opposed appearance. As soon as one art
becomes plastic expression of the abstract, the others can no longer
remain plastic expressions of the natural. The two do not go together:
from this comes their mutual hostility down to the present. The New
Plastic abolishes this antagonism: it creates the unity of all the arts.” [NP,
139-140]
És a dir, que la nova plàstica no només redescobreix la unitat perduda, sinó que
crea les condicions per una nova unitat de totes les arts. El neoplasticisme,
doncs, se’n mostra de nou com l’actualització avantguardista del mite de l’obra
d’art total, en què totes les arts a partir de la respectiva purificació dels mitjans
de cadascuna d’elles acaben convergint en una gran síntesi artística. Que en el
moment de redactar aquest text Mondrian estigués treballant al mateix temps en
les seves primeres pintures neoplàstiques i en la transformació del seu estudi en
el primer entorn domèstic neoplàstic ens ajuda a veure la relació entre el seu
treball teòric i el pràctic, com els dos espais es retroalimenten mútuament, i com
la reflexió teòrica necessitarà sempre trobar la seva concreció material per
validar-se i viceversa.
En la resta de l’article, Mondrian va comentant una per una totes les arts, així
com les seves respectives possibilitats i aportacions respecte la creació d’aquest
futur entorn neoplàstic total. Analitza l’arquitectura com una composició de plans
contrastants i auto-neutralitzadors, cosa que li permet ser la representació
plàstica precisa de les relacions equilibrades en l’espai; planteja la possibilitat
també d’una arquitectura no corpòria, sinó abstracta i simplificada. L’escultura ha
tingut una evolució més complicada, com la pintura, per passar de la
representació del natural al prisma, però en tot cas també es troba en vies de
superació d’aquest estadi [NP, 138-139]; en el futur l’escultura ja no estarà mai
més subordinada a l’arquitectura, sinó que esdevindrà l’expressió equilibrada de
relacions entre expansió i limitació.
Pel que fa a l’art verbal, com ell ho anomena, Mondrian assumeix, i més després
dels seus últims experiments, una major dificultat i lentitud en el seu progrés vers
les noves formes, perquè està molt més limitat pel seu lligam a la representació:
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“The different arts do not come to equal profundity at the same time, for being
different appearances of the universal, they do not mature at the same time.
Verbal plastic will free itself far more slowly than painting from the domination of
limiting form.” [NP, 140]. La paraula és més individualista, utilitarista i
representacional que altres mitjans plàstics, i com que és necessària, caldrà
trobar la manera de destruir-la formalment de forma indirecta. Mondrian
proposarà les línies mestres per les que, al seu entendre, haurà de seguir
l’evolució de la paraula i la literatura vers la nova plàstica, basant-se en un
alliberament del so respecte el significat, així com en l’oposició dels significats de
les paraules; igual com en la pintura, el principi de l’equilibri entre oposats haurà
de ser el que regeixi l’evolució de la paraula.
Pel que fa a la música, l’element descriptiu a suprimir és l’antiga melodia, que
haurà de ser superada per noves formes rítmiques més abstractes i menys
naturals. Aquí cita la música del seu amic Jacob von Domselaer, així com molt
especialment el jazz, que enmig de la música tradicional apareix abruptament
portant nous sons estranys i secs que destruiran tota harmonia tradicional.
Mondrian introdueix una crítica a la comparació tradicional entre els set tons de
l’escala i els set colors del prisma, dient que aquesta analogia només representa
una unitat aparent [NP, 144], i diu que la nova música està intentant cercar altres
harmonies: “The old tonic scale, along with the usual instruments, must be
banished from music if the new spirit is to be plastically expressed. Besides new
composition, other plastic means must be created in order to attain a new
technique, as in the so-called plastic arts.” [NP, 146]. Tanmateix, i tot i aquesta
crítica a la tonalitat tradicional, Mondrian no esmenta a Schönberg i la música
atonal, l’aportació més radical en aquest àmbit en els primeres dècades del s.
XX, que possiblement desconeixia.
Finalment acaba el text fent referència en un to especialment crític a l’òpera, el
teatre i les arts escèniques en general, que li semblen absolutament
dramàtiques, exteriors, tràgiques i individualistes, fins al punt de proposar-ne,
més que l’evolució, pràcticament la desaparició: “For the new man, theater is
superfluous if not an embarrassment, as it approaches its culmination, the new
spirit will interiorize gesture and mimicry: it will realize in daily life what theater
showed and described through the outward.” [NP, 146] Mondrian no sembla tenir
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gaire fe en les possibilitats del teatre per acabar esdevenint la síntesi escènica
que havien imaginat Wagner i Kandinsky, i en això ens mostra clarament com la
seva idea d’obra d’art total no prové del concepte wagnerià de la
Gesamtkunstwerk, com ja hem dit, sinó més aviat de l’evolució de l’Art Nouveau
entès com a síntesi total en l’àmbit domèstic. En tot cas Mondrian no sembla
desconèixer del tot el fet que per a molts artistes d’avantguarda el teatre havia
estat i era en aquells moment un espai d’experimentació important, i per això
també escriu: “For many of its spectators, the theater still has its reason for being
as a union of all the arts that, by acting simultaneously, gives theater the power
to move us more strongly and more directly than each art alone.” [NP, 146]. Però
per Mondrian justament aquesta capacitat d’emocionar, per tant la seva
subjectivitat, és el que fa el teatre actual del tot inadequat als temps nous i a
l’home nou, ja que no actua a través exclusivament de mitjans plàstics. Només
quan l’arquitectura, la música, i les arts de la paraula hagin evolucionat
suficientment podran acabar convergint, i “in this way the theater could become a
great instigator of “the new” by presenting performances in the “New Plastic”. But
it will be a long time before this comes about. [...] The theater will therefore have
to wait until the other arts are transformed: then it will follow quite naturally.” [NP,
146-147]
Pel que fa a la dansa, Mondrian insistirà en què aquesta seguirà el mateix camí
que el teatre, és a dir, evolucionarà en un futur; i pel que fa les arts decoratives,
simplement “disappear in Neo-Plasticism, just as the applied arts – furniture,
pottery, etc.- arise out of simultaneous action of new architecture, sculpture, and
painting, and are automatically governed by the laws of the new plastic” [NP,
147]. Per tant, i en resum, en aquest text Mondrian ha establert la necessitat i
possibilitat de que totes les arts evolucionin vers la nova plàstica de l’expressió
pura de relacions estètiques, una evolució imparable i inevitable, però que no en
tots els casos es porta al mateix ritme: si la pintura és l’art que serveix de model
a les altres pel seu avançat grau de purificació, les altres dues arts plàstiques,
arquitectura i escultura, la segueixen de prop i amb uns criteris similars. L’art
verbal assumeix la dificultat de la seva evolució i es troba en un estadi força
endarrerit, igual que la música, que malgrat l’aparició de noves formes com el
jazz, no ha assolit encara una transformació total. Les arts escèniques i la dansa
es troben en l’estadi més endarrerit, i de fet la seva evolució no es preveu
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possible fins que no hi hagi hagut abans una evolució de les altres disciplines;
les arts decoratives com a tals estan destinades clarament a desaparèixer ja que
s’integraran en l’evolució conjunta de pintura, arquitectura i escultura. Amb tot,
Mondrian té clar que les passes més importants per a l’aparició de l’art nou ja
estan donades, i que si aquest no avança més és també en part per motius
sòcio-econòmics: “It is clear that the Neo-Plasticists want “the new” in all the arts
and devote all their strenght to this. The new is impossible to realize
experimentally without financial means. If social and material circumstances were
favorable, it would not be impossible because all arts are basically one.” [NP,
143]; però això no li impedeix acabar el text amb una clara manifestació de
confiança: “THE NEW ART IS BORN” [NP, 147].
Mondrian va afirmar en algun moment que en la resta de la seva obra teòrica no
havia intentat més que afinar i clarificar les idees més importants expressades en
aquests primers textos, i molt especialment a Le Néo-plasticisme; per això els
hem de concedir una certa validesa general com a punt de partida, tot i que en el
futur evidentment Mondrian va anar matisant molts temes. En tot cas, la dificultat
que Mondrian expressa vers l’evolució del neoplasticisme en literatura fou
possiblement el motiu que va fer que no continués amb els seus experiments
literaris en aquest camp, que s’acaben abruptament el 1920. Curiosament, i
malgrat la visió tant pessimista que n’ofereix en aquest text, si que trobarem en
el futur un projecte de Mondrian per al teatre, l’elaboració de l’escenari per a la
peça escrita per l’autor belga i amic seu Michel Seuphor L’éphémère est éternel
(1926); no es tractava exactament d’una obra teatral en sentit convencional, més
aviat segons Mondrian era una “critique théâtrale en trois actions et deux
intermèdes avec choeurs et ballets” [citat a HENKELS, 1988, 31] que havia de ser
duta a terme per uns actors que no havien d’aparèixer en l’escenari, sinó
simplement dir els seus textos des del lateral. La peça s’havia de representar a
Lyon el novembre de 1926, i després a Brussel·les i Roma, però finalment no es
va portar mai a la pràctica; el promotor de la producció fou el pintor i dramaturg
experimental Émile Malespine, editor de la revista Manomètre a la qual Mondrian
va contribuir en una ocasió. Mondrian va fer per aquest projecte una maqueta
amb tres decorats diferents i intercanviables que va guardar al seu estudi en un
lloc ben visible, com es veu en algunes de les fotografies (v. figs. 58 i 68); un
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periodista va visitar-lo a París mentre hi treballava, i en va escriure el següent en
un reportatge publicat el setembre de 1926 a Holanda, a De Telegraaf:
“Mondrian’s scale is most attractive. The rectangular stage has three
screens which are raised successively to form the setting for the three
acts. Not on earth, of course, but in eternity- the three well-balanced nonrepresentational compositions mark off the extremely shallow stage. [...]
‘And the actors?’
‘They are not my concern. They wear modern American dress. As far as
I’m concerned they are unnecessary. If I had my way I’d put the actresses
behind screens so that the audience would’nt have to look at them and
could just follow the text.’
‘Why don’t you give the actors geometrically patterned neo-plastic
costumes?’
‘But they are still moving around, whereas the neo-plastic idea is static.”
[reproduït a HENKELS, 1988, 31]
Aquest projecte teatral de Mondrian, doncs, no té res a veure amb la utopia de
composició escènica de Kandinsky; on per aquest es tractava de treballar amb
totes les arts per crear una única experiència artística, Mondrian només s’ocupa
de l’escenari, mentre que el text és d’un altre autor, i ni tan sols té interès en el
possible vestuari o en la integració del treball dels actors, que per ell són del tot
prescindibles. El comentari del periodista respecte la possibilitat d’habillar els
actors amb vestits geomètrics ens remet a alguns altres casos cèlebres en la
història de la dramatúrgia avantguardista, com per exemple la posta en escena
del ballet Parade (estrenat a París el 1917), amb música d’Eric Satie, textos de
Jean Cocteau i escenografia i vestuari a càrrec de Picasso, en què justament es
recorria a aquesta geometrització, o a la ja citada òpera Victòria sobre el sol,
amb música de Matiushin, textos de Krutxònik i part escènica i vestuari de
Malèvitx, en què també aquest va jugar amb aquesta geometria. Mondrian
rebutja clarament aquesta possibilitat i argumenta el seu desinterès amb la idea
que el neoplasticisme és estàtic mentre que la peça implicaria dinamisme; al
darrere però hi podem llegir la seva poca fe en l’evolució neoplàstica de l’art
dramàtic.
També va ser en col·laboració amb Seuphor que Mondrian portaria a terme el
que podríem qualificar com el seu únic projecte poètic neoplàstic, el tableaupoème en què ell va crear la part visual i hi va integrar el text de Seuphor (1928)
(v. fig. 39); la peça va ser una aportació conjunta a una exposició de treballs
poètico-visuals celebrada a París. En tot cas, roman com l’única provatura de
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Mondrian (a banda de la seva Església de poble de joventut) en l’àmbit de la
relació entre poesia i imatge, àmbit en què en canvi altres autors d’avantguarda
havien treballat àmpliament (com per exemple el propi Kandinsky, Sonia
Delaunay i Blaise Cendrars, o Apollinaire i les seves col·laboracions amb
diversos pintors que li van il·lustrar llibres).
La música, en canvi, va ser una disciplina a la que Mondrian va dedicar molts
esforços teòrics per tal d’integrar-la en el neoplasticisme, a més de constituir una
de les seves grans passions; i això tot i el rebuig que sempre va mostrar al fet de
considerar-la un paradigma adequat per a l’evolució de la pintura abstracta, i
sobretot al fet que aquesta es pogués considerar “música visual”. No consta que
la música tingués un paper destacat en la seva joventut ni en la seva formació, ni
ell tenia cap coneixement ni formació musical específics, cosa normal si
considerem l’entorn calvinista en el que es va educar. Si que sabem però que
entre el cercle d’amics de Mondrian quan vivia a Amsterdam a principis de segle
hi havia varis músics, com ho testimonia el dibuix que Mondrian va fer de Rinus
Ritsema van Eck tocant el piano (1900)287. El seu descobriment de la música
moderna i les possibilitats d’aquesta es deuen a la seva amistat amb el músic
holandès Jacob van Domselaer, al que va conèixer el 1912 i amb el que fins i tot
va compartir casa un temps; en aquell moment el músic estava fent unes
composicions segons sembla molt novedoses, i que van ser força mal rebudes
pel públic holandès [BLOTKAMP, 1994, 159]. El 1916 va publicar Proeven van
Stijlkumst (Assajos d’estil), set peces de piano basades en Bach i també, segons
ell mateix, en algunes de les composicions de Mondrian dels anys 1914-16, les
que pertanyen a la sèrie anomenada més-menys [TROY, 1983, 93]; després però
l’amistat es refredaria, i el compositor va abandonar aquest camí experimental.
L’interès de Mondrian per la música contemporània es mantindria sempre
sobretot a partir de les seves esporàdiques amistats amb músics, com ara
l’holandès Daniel Ruyneman o l’italià Luigi Russolo; però en tot cas, i com ja hem
vist, més que en la música de la sala de concerts sembla que Mondrian va trobar
les millors expressions musicals de la modernitat a les sales de ball i de jazz.

287

No se sap si el dibuix va ser un encàrrec de l’amic, que era un pianista aficionat, o el va fer
Mondrian com a regal. No es sap tampoc quan es van conèixer, però si que sembla que hi havia
un interès comú per la música clàssica.
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Després de les reflexions sobre la música que ja hem vist enunciades en el text
Le Néo-Plasticisme, a principis dels anys vint va escriure per De Stijl els seus
primers dos articles del tot dedicats a la qüestió de la música i el neoplasticisme;
es tracta de De ‘Bruiteurs Futuristes Italiens’ en ‘Het’ nieuwe in de muziek [La
manifestació del neoplasticisme en la música i els ‘bruiteurs’ italians futuristes]
(1921), i Het Neo-Plasticisme [De Nieuwe Beelding] en zijn (hare) realiseering in
de muziek [El neoplasticisme: la seva realització en la música i el teatre futurs]
(1922). El juny de 1921 Mondrian va tenir l’oportunitat d’assistir a París a un
concert futurista interpretat pel pintor italià Luigi Russolo i les seves màquines
intonarumori [HOLTZMANN-JAMES, 1993, 148], i sembla que això li hauria suposat
l’estímul definitiu per decidir-se a dedicar un text exclusivament a les noves
possibilitats i camins pels que podia avançar la música moderna; recordem que
Mondrian ja havia parlat del futurisme en relació a la literatura, però no encara
pel que fa a la música.
En el primer dels textos, doncs, Mondrian reitera que la nova música serà la pura
expressió de l’equilibri entre l’universal i l’individual, com totes les altres arts; i
per tant, atenent als mitjans propis d’aquesta, la música neoplàstica serà
l’equilibri entre un so determinat i el soroll. En el següent text Mondrian serà una
mica més explícit, i compararà el “so” amb el que el color representa en la
pintura neoplàstica, equivalent també més o menys al concepte de to musical.
“Soroll” equivaldria a no-so en el mateix sentit que té el no-color pictòric: no es
tracta del silenci, sinó més aviat de cops percussius [MT, 161]; fins i tot Mondrian
arriba a dir que, igual que en la pintura, la música del futur potser tindrà només
tres sons i tres no-sons fonamentals [MT, 162]. Aquest model pictòric el comenta
Mondrian àmpliament; i és que el so, igual que el color, no té volum, i en aquest
sentit ell veu que la música pot seguir a la pintura més directament que no pas
l’arquitectura i l’escultura [BF, 151]. La música del futur haurà de cercar la
reducció al pla, a la puresa i a la definició exacta en tant que el soroll ho permeti,
i només en el propi so es podrà trobar la limitació d’aquest [MT, 161]. Els mitjans
tradicionals que la música ha fet servir eren excessivament individuals i
sentimentals, massa basats en allò natural: el timbre dels instruments, la veu, el
ritme, tot plegat depenia en excés dels seus orígens animals; només alliberant-
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se d’aquests referents naturalistes288 podrà la música, com s’apunta ja en les
Fugues de Bach o la música de Van Domselaer, esdevenir més lliure i universal
(tot i que Mondrian no té massa clar per quins mitjans concrets ho haurà de fer,
segurament degut al seu desconeixement del llenguatge musical: “Finally, by
various methods and means, music will succeed in expressing the new spirit in all
its purity” [BF, 152]). Un pas cap a això és la substitució que Russolo practica de
sons instrumentals per sorolls mecànics; amb tot, l’home del futur trobarà els
sons de les màquines més adequats que no el cant dels ocells, i l’afectarà més
profundament. Per fer això caldran nous instruments encara no construïts ni
imaginats, però que en tot cas hauran de tenir certes característiques: “To
neutralize undulation and fusion – thus the domination of the individual- other
instruments are inevitable. If we are to abstract sound, the instruments must first
produce sounds as constant as possible in wavelenght and number of vibrations.
Then they must be so constructed that all vibration will stop when the sound is
suddenly broken off.” [BF, 153]
La vibració del so s’associa doncs amb la permanència de l’individual, i per tant
ha de ser evitada; és suggestiu recordar aquí la importància que el concepte de
vibració tenia per Kandinsky, precisament vinculada a un subjectivisme extrem.
En tot cas, la concepció de Mondrian implica necessàriament la mecanització de
la música, tal i com ja havia insinuat en el triàleg quan introdueix la menció al
jazz en un context en què està al·ludint a que en la música moderna, per superar
el factor individual, caldria potser substituir els músics per la màquina [NA, 117].
En aquesta línia els experiments de Russolo amb els bruiteurs o màquines de
sorolls són fonamentals, però en ells encara perviuen les formes velles
d’expressió, perquè el músic italià encara pensa i treballa amb ritmes i tonalitats
tradicionals; en la nova música caldrà eliminar el concepte tradicional d’oposició
so/silenci i substituir per una continuïtat de l’oposició so/soroll, perquè el silenci
equivaldria a la no-imatge. Seran aparells mecànics també els que controlaran la
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En un text publicat el 1930 Mondrian insisteix en aquests orígens naturalistes de la música, fent
referència en aquest cas, mitjançant una cita curiosa, a la idea de la música de les esferes que
citàvem al començament d’aquest treball, o la relació de la música amb el ritme còsmic: “Music
was based on a plastically established form that produced the tonic scale. Hoyack, in his book
Retour a l’univers des anciens, claims that the astrologer’s zodiac is a series of twelve equal
intervals, that is, the diapasons of the fixed stars form a kind of chromatic scale.” [RS, 231]. Hoyack
era un amic seu holandès, que el 1929 havia publicat a París el llibre Retour a l’univers des
anciens: étude astrologique et philosophique. Aquesta menció a la relació entre els astres i l’escala
musical ens porta als temes ja citats de les correspondències en la visió dels antics.
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duració dels sons i no-sons, de forma que en resulti una composició de relacions
equilibrades. Així doncs, ni els futuristes ni el jazz en el seu estat actual
assoleixen del tot el que serà la nova música, una música que tot i la seva
modernitat, serà capaç d’expressar l’espiritualitat del futur de forma molt més
eficaç que tota la música del passat: “The meaning of words has become so
blurred by past usage that “abstract” is identified with “vague” and “unreal”, and
“inwardness” with a sort of traditional beatitude. Thus, most people do not
understand that the “spiritual” is better expressed by some ordinary dance music
than in all the psalms put together.” [BF, 151]
En el segon dels articles Mondrian s’estén en consideracions sobre la música
similars a les que hem vist fins ara, però també hi incorpora unes reflexions que
són el més similar a la idea de Gesamtkunstwerk en sentit wagnerià, és a dir,
obra d’art total en l’àmbit de les arts escèniques, que podem trobar en tot el seu
treball. Així, a la fi del text, Mondrian escriu sobre com haurà de ser el lloc
adequat per interpretar música neoplàstica: haurà de ser una sala completament
diferent de la tradicional sala de concerts, que seguirà al màxim la concepció
arquitectònica i pictòrica neoplàstica; serà de fàcil accés, confortable per veure i
escoltar, ben equipada i acústicament impecable. En resum, “the hall will be
neither a theater not a church, but a spatial construction satisfying all the
demands of beauty and utility, matter and spirit” [MT, 163]; no hi haurà
restaurants ni res que molesti el públic, que a més podrà gaudir en els intervals
de la pintura neoplàstica, que si es pot fins i tot es projectarà.
D’aquest projecte Mondrian en deriva conclusions encara més agosarades: no
només que en un entorn com aquest la pintura i la música neoplàstiques estarien
en igualtat de condicions (junt amb l’arquitectura que seria la que crearia l’espai
adequat), sinó que aquesta conjunció podria arribar a fer possible l’aparició en el
futur d’una nova forma artística:
“[...]: an art situated between painting and music. Since it is expressed by
color and noncolor, it will be painting; but because the colors and
noncolors will be shown in time and not in space, it will approach music.
[...] Thus rectangular planes of color and noncolor can be projected
separately and succesively. The planes and their compositions cannot be
taken directly from Neo-Plastic painting, for their expression in time (as in
music) has different requirements. [...] For us to assimilate such an
aesthetic image by abstraction, it will probably be necessary to attain a

446

stage of abstract evolution even beyond that now required by Neo-Plastic
painting and music: true unity of the “physical-spiritual”.” [MT, 163]
Aquest nou art de les projeccions no es correspon exactament amb el cinema, ni
tan sols en les seves formes més abstractes, perquè queda clar que per
Mondrian el component estàtic és molt important: es tracta de projeccions de
rectangles de colors, no de composicions dinàmiques a partir d’aquests. Tot i
que en aquest text no parla de teatre, doncs, com promet el títol, si que Mondrian
s’arrisca a plantejar la possibilitat en un futur de noves formes artístiques més
enllà del model de la pintura; i tot i que és una qüestió que no es va portar a la
pràctica ni en torna a parlar en escrits posteriors, potser podem arriscar-nos a
suggerir que el resultat hauria pogut ser similar a algunes de les experiències del
que hem anomenat en capítols anteriors “música-color”, tot i que aquestes
incloïen un element dinàmic que Mondrian no planteja. És interessant també la
menció que fa al final Mondrian respecte a la qüestió de que, per fer possible
aquesta nova forma artística, cal que les arts assoleixin un estadi d’abstracció
superior al que tenien en aquell moment; com ja hem vist repetidament, és
només a partir d’aquesta màxima essencialització que és possible assolir la
màxima síntesi. En tot cas, és de lamentar que no disposem de més dades
sobre el tema, i que Mondrian no reflexionés més a fons sobre el que hauria
pogut significar aquesta Gesamtkunstwerk neoplàstica. El text també parla, ni
que sigui molt breument, de la dansa, bàsicament per contraposar els balls
moderns (tango, fox - trot, shimmy) que ell prefereix a la dansa d’arrel més
clàssica, fins i tot la d’una Isadora Duncan que és encara excessivament
naturalista [MT, 160].
El darrer dels textos importants dedicats per Mondrian al tema de la música és el
que va publicar el 1927 i porta per títol De Jazz en de Neo-Plastiek [Jazz i
neoplasticisme]. Aquí és on es farà més evident la passió de Mondrian per
aquesta nova música moderna, de la que ja havia parlat moltes vegades
contraposant-la a la música convencional, i que aquí arribarà al punt de situar al
mateix nivell que la pintura en la via de progrés vers el neoplasticisme i com a
expressions de la nova vida: “Jazz and neo-plasticism […] appear simultaneously
with movements in various spheres that are trying to break with individual form
and subjective emotion: they appear no longer as “beauty”, but as “life” realized
through pure rhythm, which expresses unity because it is not closed.” [JN, 217]

447

La nova aportació del jazz a la vida moderna és que, naixent lliure de
convencions musicals, esdevé una realització gairebé absoluta del ritme pur,
gràcies a les seves oposicions i a la intensitat del seu so [JN, 218]; en un
moment cultural decisiu en què s’ha demostrat que el concepte tradicional de
forma ja no té sentit, l’obertura i capacitat d’improvisació del jazz, així com el fet
que forma part de la vida quotidiana, encarnen tot l’esperit de la modernitat. És
en aquest sentit doncs que el jazz fa la seva aportació: “Jazz and Neo-Plasticism
are revolutionary phenomena in the extreme: they are destructive-constructive.
They do not destroy the actual content of form: they only deepen form and
annihilate it in favor of a new order. Breaking the limitations of “form as
particularity”, they make universal unity possible.” [JN 219] El jazz, a més,
s’escolta i es viu al bar, un espai nou de relació en què sembla fer-se possible
una forma de comportament menys seriosa, més equilibrada, ja que tot es
subsumeix en el ritme; és per això que s’hi obre un espai per la sensualitat, i per
tant també per la espiritualitat, perquè tot i que en el bar actual això encara no
s’ha portat al límit, el cert és que “sensuality deepened to the extreme is
spirituality and conscious spirituality is expressed sensually” [JN, 222]. Com
sempre, Mondrian està buscant l’equilibri entre els contraris (en aquest cas,
sentits i esperit), malgrat que, a vegades, troba solucions curioses; Mondrian
arribarà fins i tot a comparar en les frases següents les ampolles i vasos de les
lleixes amb les espelmes de l’altar, sempre per remarcar aquest caràcter quasi
transcendent que li atorga al bar en la cultura urbana actual.
En tot cas doncs, i per concloure aquest apartat dedicat a la relació entre
Mondrian i la música, el cert és que tot i les seves reticències inicials la música
acabaria esdevenint l’art més important per a Mondrian i la seva concepció del
neoplasticisme, després de la pintura; per una banda, no hi va trobar els
problemes que es van suscitar en la seva relació amb els arquitectes, i per l’altra
va resultar molt més senzill vincular la música amb el neoplasticisme que no pas
la literatura. És també molt important la seva fascinació pel jazz, que a banda
dels textos citats, es va reflectir també en el títol de vàries de les seves pintures:
a banda del fet que hi ha testimonis que indiquen que el 1920 ja havia titulat
alguna de les seves pintures Foxtrot [HENKELS, 1988, 24], el 1929 és segur que
dos dels seus quadres van portar aquest títol, i els seus dos darrers quadres
duien per títol Broadway Boogie-Woogie i Victory Boogie-Woogie (1944). I a més
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podem fer un pas encara més enllà si vinculem la pintura neoplàstica, el jazz, i
l’entorn materialitzat en l’estudi de Mondrian, que segons molts testimonis sovint
estava ple de la música que es tocava en el vell gramòfon del pintor; en aquesta
associació se’ns presenta una certa visió del que podria haver estat un entorn
total neoplàstic, amb la inclusió, ara si, de la música:
“[…] it is clear that Mondrian conceived of his own work within a longestablished tradition of the association of the arts. He continued to give
musical titles to his paintings throughout his life, not because he was
simply visualizing specific kinds of musical composition in painterly terms,
but rather because the evocation of music induced the viewer to consider
the formal rhythms of Neo-plastic painting in the familiar terms of jazz. [...]
The literal and figurative proximity of music, painting, and environmental
design pervaded Mondrian’s work; one must have felt this all the more
when Mondrian played his jazz records and allowed music to fill out the
Neo-plastic design of his atelier.” [TROY, 1983, 93-94]
En tot cas, és de lamentar el fet que a diferència del que passa en altres
disciplines, no tenim constància de l’aplicació de les teories neoplàstiques a la
música: el propi Mondrian no en tenia coneixements suficients, i no sabem de
cap músic que s’atrevís a dissenyar els instruments que ell proposa i a composar
i interpretar la música que s’intueix; en aquest sentit el repte musical va quedar
totalment desplaçat al futur.
Finalment, pel que fa a l’arquitectura, com ja hem indicat diverses vegades,
l’actitud tant de Mondrian com de la resta de membres (sobretot dels pintors) de
De Stijl va ser ambivalent: per una banda tenien clar que era en l’arquitectura on
s’havia de realitzar l’anhelada síntesi artística, però per l’altra també creien que
aquesta havia d’aprendre encara molt de la pintura, la primera en descobrir i
desenvolupar el camí del neoplasticisme. Mondrian en concret va tenir en primer
lloc una actitud defensiva, en el sentit que considerant que la pintura era un art
del tot autònom, en cap moment va permetre no només que es subordinés a
l’arquitectura, sinó ni tan sols que s’arribés a considerar que la pintura podia ser
més important pel fet d’anar lligada a un context arquitectònic. Ja el 1919 va
afirmar aquesta independència en una carta escrita a Van Doesburg: “You must
keep in mind that my things are still intended as paintings, that is: they are a
representation in and of themselves, not a part of a building” [citat a BOIS, 1994,
347], actitud que es va mantenir al llarg de tota la seva trajectòria. Però com ja
hem esmentat va ser la relació amb Van Doesburg i amb Van der Leck la que va
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fer que cada vegada s’anés interessant més per l’arquitectura, en certa mesura
també per assegurar-se que des de De Stijl en cap moment es pretengués
rebaixar la pintura respecte aquesta. L’escepticisme de Mondrian sobre aquesta
qüestió, sobretot als inicis de la revista, es va veure sovint fundat en els
problemes reals que Van Doesburg va patir a l’hora de portar a terme els seus
treballs de col·laboració amb arquitectes.
Tot i les seves preocupacions i les seves nul·les relacions al principi amb els
arquitectes que col·laboraven amb la revista, el cert és que en els seus textos la
necessitat d’avançar vers una integració de la pintura amb el seu entorn es va
anar fent cada vegada més present; ja hem citat abans el text en què defensa
que el pintor hauria de triar els seus colors en el lloc on ha d’anar la pintura, per
exemple. Aquest acostament a l’arquitectura coincideix no només amb les seves
pròpies experimentacions, sinó també amb una progressiva presa de
consciència respecte la necessitat de transformar totalment l’entorn més proper
de l’home nou per tal de contribuir efectivament des de la pràctica artística a la
transformació social. Per això potser el 1921 es va sentir preparat per afrontar el
que hauria estat el seu primer projecte de col·laboració amb altres artistes
neoplàstics, una proposta per treballar els colors en una casa encarregada pel
galerista Léonce Rosenberg [BLOTKAMP, 1994, 146] que finalment no es va
concretar però en la que ell ja havia acceptat participar. Malgrat aquesta
acceptació, però, poc temps després d’això en la seva correspondència (192122) es va fent evident el desacord fonamental que existia entre Mondrian i J.J.P.
Oud, l’arquitecte més important entre els que van col·laborar amb De Stijl i aquell
amb qui Mondrian més va discutir teòricament sobre la qüestió, sobretot
respecte el lloc de cadascuna d’aquestes arts en el projecte neoplàstic. Oud era
aleshores l’arquitecte municipal de Rotterdam, i tant en els seus projectes com
en els seus textos defensava una estètica de caire bàsicament funcionalista,
concedint gran importància tant a les circumstàncies socials com a l’ús de la
nova tecnologia; el seu concepte del neoplasticisme era diferent del de
Mondrian, menys espiritualista i sens dubte més pràctic.
En resum, Mondrian considerava que l’arquitectura havia de superar totes les
seves restriccions tècniques i pràctiques, i que només quan això es fes podria
realment convergir amb la pintura. L’arquitectura només evolucionaria vers el
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neoplasticisme mentre fos tractada com a “art autònom”; si se la tractava només
des d’un punt de vista tècnic com a “art de la construcció”, no era possible
plantejar-se la seva autèntica evolució, i és en funció d’aquesta visió estèticoidealista que Mondrian es situa289. Oud, en canvi, no podia deixar de banda la
seva missió d’arquitecte-constructor, i per tant les necessitats i condicionants
pràctics del seu treball, que ell no veia com a purament artístics tal i com
Mondrian li demanava.
Va ser al fil d’aquesta relació intel·lectual i epistolar que entre 1921 i 1922 va
escriure el seu primer text dedicat exclusivament a l’arquitectura, De
Realiseering van het Neo-Plasticisme in verre toekomst en in de huidige
architectuur [La realització del neoplasticisme en el futur distant i en l’arquitectura
d’avui], que cal en certa manera llegir com una argumentació enfront de les
objeccions que Oud li posava a l’aplicació del neoplasticisme en l’arquitectura.
Mondrian va intentar aquí articular les opinions dels dos establint una clara
diferència entre l’arquitectura tal i com era en el moment actual i tal i com hauria
de ser en un futur llunyà, quan hagués pogut evolucionar; l’opinió d’Oud valdria
doncs pel present, mentre que de cares a la seva evolució serien els criteris de
Mondrian els que prevaldrien. El text comença amb l’afirmació de que cada
vegada més en el món actual les arts enteses en el seu sentit tradicional estan
desapareixent i que van essent substituïdes per les seves versions més
pràctiques:
“The “art of architecture” gradually passes into “construction”; the
“decorative arts” progressively yield to “machine production”; “sculpture”
becomes chiefly “ornament”, or is absorbed into luxury and utilitarian
objects; “theater” is displaced by the cinema and the music hall; “music”
by dance music and the phonograph; “painting” by film, photography,
reproductions and so on. “Literature” by its very nature is already largely
“practical”, as in science, journalism, etc., and is becoming more so with
time; as “poetry”, it is increasingly ridiculous” [RA, 166]
Les disciplines artístiques com a tals, doncs, no tenen cap interès ni cap paper
en el món actual si no saben adaptar-se a les noves necessitats i sobretot a la
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“We can be pure again only if we once again regard architecture as art. Only as art can it satisfy
the aesthetic requirements of Neo-Plasticism. Architecture, or rather ‘building and colouring’, as it is
required for this life, can purify itself through N.P., but no more than that. It cannot attain its beauty.
Neo-Pl. demands too much, and this much is not yet possible since man has not progressed far
enough yet.” [carta de Mondrian a Oud del 20 d’agost de 1921; reproduïda a POSTMA, 1995, 65]
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nova vida que ha de portar l’home d’avui i del futur. Malgrat això, i l’acceptació
de que és la vida el que compta, l’art encara té un paper a acomplir, perquè és
només en la seva llibertat i autonomia que es pot realitzar la recerca de
l’harmonia, impossible encara d’assolir en la seva aplicació pràctica; fins que no
s’assoleixi l’equilibri en l’art, i d’aquí es realitzi en l’entorn de l’home, aquest
encara tindrà una tasca a desenvolupar. En aquest moment futur el paper de
l’”artista” entès en sentit romàntic desapareixerà, igual com les distincions entre
arts:
“Architecture, sculpture, painting, and decorative art will then merge, that
is to say, become architecture-as–our-environment. The less “material”
arts will be realized in “life”. Music as “art” will come to an end [...]
Literature will have no further reason to exist as “art” [...] Dance, theater,
etc., as art will disappear along with the dominating “expressions” of
tragedy and harmony: the movement of life itself will become harmonious.
[…] The Neo-Plastic conception will go far beyond art in its future
realization.” [RA, 168]
Això però passarà en el futur, Mondrian insisteix, quan aquesta transformació de
l’entorn es realitzarà mitjançant la progressiva desaparició de les formes naturals
i capricioses, i la seva substitució per les formes més simples i racionals dels
mitjans plàstics purificats290; aquesta serà una evolució lenta, tal i com ho havia
estat també la de la mateixa pintura. El neoplasticisme veu l’arquitectura com
una multiplicitat de plans, que en aquest context esdevé el mitjà plàstic principal;
uns plans als qual cal aplicar els tres colors i no-colors propis de la pintura. El
color s’estén per tota l’arquitectura i els elements que aquesta conté, i així
elimina el contrast entre objectes subsumint-los en un tot; l’ornament com a tal
és del tot exclòs, ja que la bellesa no és un accessori sinó una qualitat intrínseca
del treball arquitectònic. En un interior neoplàstic res té valor per si mateix, sinó
que només té sentit en el joc de relacions equilibrades entre els diversos
elements que el conformen.
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Mondrian introdueix també en aquest text una referència a la teosofia, quan explica que l’art
s’està avançant a la societat tal i com en el seu moment ho va fer també la religió: “Art advances
where religion once led. Religion’s basic content was to transform the natural; in practice, however,
religion always sought to harmonize man with nature, that is, with untransformed nature. Likewise,
in general, Theosophy and Anthroposophy – although they already knew the basic symbol of
equivalence – could never achieve the experience of equivalent relationship, achieve real, fully
human harmony.” [RA, 169]. La referència no és positiva, però aquí Mondrian pensa més aviat en
les seves formes institucionalitzades, que ja li hem vist criticar abans, que no al contingut de la
teosofia en si.
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Els arquitectes doncs no podien pretendre una evolució immediata de
l’arquitectura, que encara no estava del tot preparada; i primer calia anar
canviant la mentalitat i passar de la comprensió dels edificis com a objectes
materials a veure’ls com a estructures de plans i espais oberts. L’evolució total,
avui, és impossible; i sens dubte Mondrian estava pensant en Oud quan va
escriure:
“One doubts the possibility that the Neo-plastic idea can achieve
realization-as-architecture today: there is “creation”, but without
conviction.
The architect today lives at the level of “practical building” – from which
art is excluded. Thus if he is responsive to Neo-Plasticism at all, he
expects to realize it directly in that kind of building. But the fact that NeoPlasticism has first to be created as the “work of art” is not appreciated,
for its content is not completely felt or understood. Only as “work of art”
can Neo-Plasticism be realized as “our environment.” [RA, 170]
Mondrian insisteix en què serà només a través d’aquesta primera visió artística
que l’arquitectura podrà evolucionar, lentament, un cop superada la visió
pragmàtica. Oud, però, no va estar d’acord amb aquesta visió, i en la seva
resposta a aquest article l’arquitecte li va acabar admetent clarament que no
veia que el neoplasticisme, tal i com ell el plantejava des d’un punt de vista
formal, fos una via apropiada per a l’evolució de l’arquitectura, mentre que
Mondrian continuaria sostenint que la pintura servia com a model universal per a
totes les arts [BLOTKAMP, 1994, 147].
Mondrian no havia pretès amb aquest text ser polèmic ni negatiu, al contrari,
més aviat havia intentat sintetitzar les dues visions del desenvolupament
arquitectònic en una sola perspectiva històrica. Tampoc havia pretès tornar a
insistir en la primacia de la pintura, que ja s’entenia implícitament, sinó que havia
volgut posar l’accent en la nova forma de síntesi en els entorns integrals que és
la que en el futur es realitzaria. Per això l’any següent va escriure un breu text de
títol provocador, Moet de schilderkunst minderwaardig zijn aan de bowkunst? [És
la pintura inferior a l’arquitectura?] (1923), en el que més que respondre a
aquesta pregunta tornarà a insistir en la pintura com a model, però sobretot en la
necessitat de que les dues formes artístiques es fonguin en una seguint l’estètica
neoplàstica: “The new aesthetic for architecture is that of the new painting. [...]
Through the unity of the new aesthetic, architecture and painting can together
form one art and can dissolve into each other.” [SB, 174].

453

El següent text fonamental en què Mondrian farà de nou referència, no tant a les
relacions entre pintura i arquitectura, sinó sobretot al seu projecte de creació
d’entorns neoplàstics integrals per a l’home del futur, serà Neoplasticisme: casacarrer-ciutat (1926), que ja hem citat anteriorment. Aquest article es va publicar
el 1927 en el primer número de la revista i10 il·lustrat amb les fotografies de
l’estudi de Mondrian fetes per Kértesz de les que parlarem més endavant, i molt
aviat en va aparèixer una traducció en francès a la revista Vouloir que anava
il·lustrada amb un disseny de Mondrian per a una decoració d’interior. En aquest
text precisament Mondrian exposa tota la seva concepció sobre quin havia de
ser l’entorn en què visqués l’home modern, i per tant parla de les noves cases i
les noves ciutats. La seva intenció amb aquest i altres articles contemporanis, tal
i com declara obertament, era la de parlar de les relacions entre art i societat; en
aquest sentit és interessant assenyalar que i10 no era una revista especialitzada
en art, i per tant era una oportunitat per a dirigir-se a un públic més ampli que
l’estrictament artístic. És en aquest text precisament en què Mondrian enunciarà
les sis lleis neoplàstiques a les que hem fet referència en el capítol anterior
d’aquest treball.
Val a dir que malgrat el títol del text, Mondrian hi parla quasi exclusivament de la
transformació de la casa particular, i gairebé no fa cap menció a com pensa ell
que hauria d’evolucionar o transformar-se l’urbanisme i per tant les ciutats291.
Mondrian insisteix en el fet que el neoplasticisme veu la casa com un element
estructural integral de la ciutat, i no només com el refugi domèstic, l’espai
d’aïllament de l’individu. Cal per tant actuar en aquest espai aplicant les lleis
neoplàstiques que han revolucionat tant la pintura com l’arquitectura, i que n’han
de permetre una evolució que l’allunyi del tradicional; tal i com la ciutat s’ha
transformat gràcies als anuncis, les llums artificials i els edificis funcionals, cal
concentrar-se també en transformar les cases segons aquestes noves lleis i
utilitzant només els mitjans plàstics purs “composed in such a way that they lose
their individuality and through neutralizing and annihilating opposition form an
inseparable unity” [WS, 209]. En el cas concret de l’arquitectura l’equilibri còsmic
es manifestarà sobretot a través de l’equilibri de plans i línies verticals i
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La única referència que hi trobem és la següent: “He [l’home evolucionat] will build healthy and
beautiful cities by opposing buildings and empty spaces in an equilibrated way.” [WS, 207]
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horitzontals, i en això es trobarà també amb la nova pintura, que com ja hem vist
és l’expressió privilegiada d’aquest equilibri.
A banda d’aquestes qüestions de principis, la nova arquitectura també ha
d’aplicar el que la tecnologia ha fet possible, i per això en els nous interiors cal
evitar l’aparença rústica i naturalista i utilitzar superfícies brillants i higièniques,
fugint també dels colors naturalistes i creant estructures del tot artificials; es
tracta, en resum, d’eliminar l’expressió individual, subjectiva, i per tant tràgica.
Només així es podrà construir, a partir de l’aportació de cada casa per ella
mateixa, una ciutat que realment respongui a les necessitats actuals i que
Mondrian, en una exhibició de fe utòpica i del seu rerafons teosòfic, descriurà
com el paradís terrenal:
“Application of these laws will destroy the tragic expression of home,
street, and city. Physical and spiritual happiness – prerequisite for health
– will be furthered by equilibrated oppositions of relationships of
proportion and color, matter and space. The creation of a sort of Eden is
not impossible if there is the will. [...] Assembling all its expressions now
scattered in space, it constructs (abstractly) this earthly paradise, and in
these creations it is realized; and it transforms without destroying.” [WS,
211].
Aquesta comparació final entre els resultats de la nova arquitectura neoplàstica i
el Paradís terrenal no ens ha de sorprendre, ja que anteriorment en el mateix
article Mondrian havia insistit una altra vegada en la missió transcendent i sacra
de l’artista neoplàstic: “Not only is pure beauty necessary for us today but it is the
only means purely manifesting the universal force that is in all things. It is
identical with what the past revealed under the name of the divine and is
indispensable if we poor mortals are to live and find equilibrium.” [WS, 208].
Aquesta breu cita té certament un fort missatge espiritual: la bellesa pura
neoplàstica ha esdevingut per ell avui l’única forma en què es manifesta la força
universal que està en totes les coses, allò que en el passat es va anomenar “la
divinitat” o la unitat, i que tots els homes necessitem per viure equilibradament.
La bellesa, l’art, són doncs pràcticament sagrats, “divins”; la necessitat que en
tenim i el seu rol en el nostre món són enormes, i per tant l’artista neoplàstic
assumeix també la màxima responsabilitat: la de fer possible aquesta esperança
de la reunificació per l’home d’avui, mancat d’altres vies de transcendència.
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Com hem dit Mondrian no va portar tampoc aquestes idees al pla pràctic d’una
forma directa, tot i que en una de les cartes a Oud hi fantasieja, tot dient-li “[...] I
retain the hope that you would also find a building by me beautiful – If only I could
realize it. You should be able to imagine to some extent how I would do it after
my earlier Stijl articles, the brochure and specially after the piece that’s now
coming out in De Stijl.” [carta a Oud del 15 de maig de 1922; reproduïda a
POSTMA, 1995, 69]. La realitat és però que no va rebre encàrrecs concrets
(només un, com veurem), però això tampoc el va preocupar excessivament,
conscient com era de les dificultats existents encara per encaixar els seus
plantejaments amb el que li haurien pogut demanar, com va veure que passava
als seus companys (el cas més paradigmàtic d’aquest desencontre entre l’artista
i el client el va patir Van Doesburg amb el seu magne projecte pel Cafè
Aubette292). Potser van ser aquestes dificultats les que van fer que Mondrian
decidís que només hi havia un espai on ell disposés de tota la llibertat per tal de
convertir-lo en un entorn autènticament neoplàstic, que pogués servir d’exemple i
model per a tots aquells que es plantegessin com hauria de ser l’habitatge del
futur. Aquest espai no va ser altre que el seu estudi, a la reforma del qual (dels
diversos que va ocupar) segons criteris neoplàstics va dedicar gran part dels
seus esforços a partir del seu retorn a París, i que es va convertir així en “la casa
model per l’Home de futur” [BLOTKAMP, 1994, 149].

4.2.4. L’estudi de Mondrian
Fins ara hem revisat l’etapa formativa de Mondrian vinculada amb el Simbolisme,
la seva teoria artística, i també allò que en la seva pràctica i en els seus textos
podem trobar en referència a l’interès que la unitat de les arts li va suscitar, que
com hem vist és molt, i molt important. Hem vist com per Mondrian sens dubte la
pintura era la seva passió principal, però també com a través de la seva relació
amb De Stijl i degut a la seva concepció total de la necessitat de l’impacte del
neoplasticisme en la vida cada vegada es va interessar més i de forma més
seriosa en la qüestió de la relació entre les diverses arts. Certament, per
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Respecte al fracàs de la posada en pràctica d’aquest projecte, Van Doesburg va escriure el
1928 en una carta: “[…] el tiempo aún no está maduro para una ‘creación que lo abarque todo’.
Apenas acabado L’Aubette, antes de su inauguración, era realmente bueno y significativo en tanto
que primera realización de un programa que habíamos acariciado durante tantos años: el diseño
total (Gesamtkunstwerk). Pero, tan pronto como los propietarios atendieron la opinión de sus
clientes… se incluyeron todo tipo de cosas ajenas al lugar.” [citat a CREGO, 1997, 203]

456

Mondrian va ser també molt important la idea que hem vist expressada diverses
vegades de que cada art havia d’avançar vers la seva pròpia purificació i
essencialització a través de l’anàlisi dels propis mitjans, i que només assolit
aquest nivell de purificació es podria parlar d’iniciar una tasca real d’integració
amb les altres arts; i tal com hem explicat, Mondrian considerava que en el seu
temps només en la pintura (i de forma incidental potser en el jazz) s’havia assolit
aquest nivell de purificació neoplàstica, i per tant encara no era possible pensar
en una forma immediata d’integració superior. També hem vist que el seu
concepte de la integració de les arts no derivava directament del concepte
wagnerià o de les correspondències de Baudelaire, autors que segurament no
havia llegit; més aviat es derivarà de l’assimilació holandesa dels conceptes
claus de l’Art Nouveau, inspirats de forma general en aquest autors i en molts
altres que són els que conformen la cultura i l’esperit simbolistes. I que per això
Mondrian no pensa tant en una Gesamtkunstwerk en el sentit en què ho faria
Kandinsky, en el format d’un espectacle escènic en el que totes les arts
conflueixen d’una o altra manera; sinó que en la seva concepció més pragmàtica
que comparteix amb els altres membres de De Stijl, l’art es fon de forma total
amb la vida, de forma que desapareix com a tal i esdevé entorn vital absolut en
el que conflueixen diverses disciplines, i només així té sentit i esdevé l’entorn
harmònic adequat per l’home del futur.
De tot això se’n desprèn la importància crucial que el concepte d’unitat i de
retorn a l’origen primordial té en la teoria del pintor holandès, i de com en la seva
visió és només a través de l’art que aquesta reintegració total a través de
l’equilibri entre els oposats podrà ésser assolida. I per tant, en el benentès que el
contingut profund de totes les arts és només un tot i que manifestat de formes
diferents (com de fet és també només una la força vital que rau en el rerafons de
tota la creació), és també possible afirmar que la reunificació de les arts en una
sola forma monumental representaria un pas endavant importantíssim i
necessari en aquest procés de retorn a l’origen i a la unitat. Tot això és el que
Mondrian va experimentar en l’entorn vital que li era més proper, el seu propi
estudi.
El tema de l’estudi de l’artista com a sujet pictòric havia estat relativament
freqüent des del s. XV, en què els artistes l’havien desenvolupat com una forma
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de reflexió sobre la seva pràctica pictòrica, sobre les funcions i significats del seu
art, i sobre el seu propi rol com a artistes. A la pintura holandesa precisament
pertany un dels exemples més importants d’aquesta tradició de la pintura
d’estudi, L’Art de la pintura (1666-67 c.) de Vermeer de Delft293, així com també
en tenim nombrosos exemples en obres de pintors romàntics del nord, com el
propi C. D. Friedrich i molts altres. D’un altre caràcter és una altra de les pintures
d’estudi més conegudes, l’Estudi del pintor. Una alegoria real de Gustave
Courbet (1855), en què la visió introspectiva deixa lloc més aviat a una
interpretació de l’estudi com a espai demostratiu i d’exhibició del propi artista,
que s’hi sent segur i l’utilitza com a lloc des d’on pregonar les seves idees
artístiques.
Mondrian no va pintar mai el seu estudi, tot i que sovint s’hi va fotografiar, però
amb tot la seva visió d’aquest sembla prendre components de les dues
tradicions: per una banda l’evolució en el seu arranjament va paral·lela a la de la
seva pintura, fins al punt que en determinats moments de cert bloqueig creatiu
serà precisament en la feina realitzada i les decisions preses en l’estudi que
Mondrian va experimentar determinades solucions que en la pintura se li
escapaven. Per l’altra, i sobretot a partir de mitjans dels anys vint en què es
decideix a fotografiar-lo i publicar les imatges, l’estudi de Mondrian es convertiria
en l’espai més idoni per a donar a conèixer al món les possibilitats de viure en un
entorn neoplàstic com el que ell va crear i recrear diverses vegades, convertintse també, malgrat els canvis, en l’espai neoplàstic que va tenir l’existència i
durada més constant.
Pocs autors han prestat atenció a la qüestió de l’estudi de Mondrian, i menys
encara als molts de diferents que va ocupar en la seva joventut a Holanda, dels
quals en tenim només algunes informacions esparses294. Tal i com s’entenia a
finals del XIX arreu d’Europa, l’estudi era el lloc més propici per mostrar les obres
creades per l’artista, en un entorn que se suposava que corresponia al propi gust
293
En el cas de l’obra de Vermeer, una pintura que cal interpretar com a al·legòrica, val la pena
destacar que, igual com passarà amb Mondrian, l’estudi és en realitat una habitació de la pròpia
casa de l’artista [BOZAL, 2002, 274].
294

Els únics autors que dediquen una atenció significativa al tema de l’estudi són Troy (1983),
Henkels (1988), Blotkamp (1994) i, en menor mesura, Janssen i Joosten (2002), a banda de
l’experiència de reproducció a escala de l’estudi de Postma i el seu equip (1995).
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d’aquest; per tant cal pensar que els primers estudis que va tenir Mondrian
reflecteixen en gran mesura el que se suposava que era apropiat per a un artista
com ell que pretenia obrir-se camí com a paisatgista, en un ambient
tradicionalista i conservador com ja hem vist que era la Holanda del moment.
Disposem només de fotografies de dos estudis diferents que Mondrian va ocupar
a Amsterdam, dues fetes el 1905 (v. figs. 40 i 41)

295

i una el 1908 (v. fig. 42)

respectivament. En aquests dos casos veiem com el seu era un estudi del tot
tradicional moblat a l’estil del dels pintors acadèmics més prestigiosos, tot i que
més senzillament. En termes generals, podríem dir que aquests primers estudis
corresponen força a la descripció que més tard el propi Piet faria en el seu triàleg
dels estudis dels artistes més conservadors, completament inadequats en la
seva opinió per treballar-hi i crear-hi un art actual; a una pregunta de Y sobre el
seu estudi, Z respon:
“Z.- También los otros pintores son muy diferentes. Estas cosas siempre
van juntas. En general, los pintores cultivan ante todo lo viejo. Prefieren
rodearse de muebles, alfombras, objetos e imágenes viejos. [...] En lo
que a mí respecta, considero que es difícil para un artista trabajar en una
nueva concepción de la belleza cuando continúa haciendo de su casa o
de su estudio una especie de museo de arte antiguo, las más de las
veces de calidad mediocre” [NA, 94-95]
Així, en aquests primers estudis de Mondrian hi veiem en efecte un mobiliari
senzill i tradicional, però també alguns objectes decoratius com catifes,
canelobres o gerros. En el primer estudi hi veiem un nombre relativament escàs
d’objectes: a banda de la cadira on seu el pintor i del cavallet on reposa la tela
en què està treballant, al fons hi ha una lleixa amb alguns elements decoratius, i
la paret està coberta amb alguns rectangles de teles llises i estampades, de
funció imprecisa, però que en tot cas semblen dotar l’espai de certa personalitat.
També hi veiem una taula amb un mirall, i alguns quadres. Pel que fa a la
fotografia de la sala d’estar el nombre de mobles és escàs, i hi destaca una gran
estufa de llenya, element que curiosament també serà present a l’estudi de la
295

Val a dir que la bibliografia consultada presenta divergències sobre aquest punt. Segons
Henkels i Blotkamp, les dues fotografies de 1905-06 correspondrien en realitat a dos estudis
diferents i per tant s’haurien fet en dos moments diferents, 1903 i 1905-06, essent aquest segon el
de la Rembrandtplein, i no identificant-se la localització del primer. Aquí s’ha optat per seguir el
criteri indicat al catàleg raonat [WELSH-JOOSTEN, 1998, I], segons el qual les dues fotografies
pertanyen al mateix estudi, el situat a l’àtic del n. 10 de Rembrandtplein, Amsterdam, on Mondrian
va viure del 22 de febrer de 1905 al 28 de juny de 1906, i correspondrien la primera a la sala
d’estar, i la segona al taller. El mateix edifici era la seu de la societat de pintors de Sant Lluc.
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rue de Départ296. En el segon estudi, el que Mondrian va ocupar entre 1908 i
1911297, hi veiem una gran profusió d’objectes decoratius, mobles i cortinatges;
sembla un estudi més luxós i més ben equipat que els altres, com si Mondrian
hagués d’alguna manera assolit ja un cert estatus, que aviat deixarà de banda
per marxar a París. En totes les fotografies hi apareix el pintor, sempre assegut;
a la fotografia del primer estudi està concentrat contemplant el quadre que està
pintant, que sembla una natura morta, mentre que a la de la sala d’estar i a la del
segon estudi està absort llegint alguns papers.
Respecte al segon estudi, en tenim també una descripció molt interessant que
ens fa veure com l’idea de transformar i fer evolucionar aquest espai vital ja
estava present en el pensament de Mondrian en aquest període; es tracta de la
descripció feta per la filla d’un pintor amic seu: “Au-dessus des lambris, tout était
blanc, le sol était noir, et sur le chevalet était posée une toile d’un blanc
immaculé” [Jozien Knap, citada a JANSSEN-JOOSTEN, 2002, 159]. Ens ho
confirma també el testimoni del pintor Loe Saalborn: “Quand je mis le pied pour
la première fois dans le grand atelier blanc du Sarphatipark, dans lequel régnait
un ordre que rythmaient le rares meubles et ces tableaux rayonnants, aux effets
magiques, sur des chevalets blancs, je fus saisi d’une sublime sensation de
bonheur spirituel et de paix céleste” [citat a ibid.]. No podem precisar la data
d’aquests dos comentaris, però si que en una carta de maig de 1909 el propi
Mondrian s’hi refereix de forma similar: “Comme j’ai noirci un mur de l’atelier au
coaltar, ça sent tellement le goudron que tu pourrais bien attraper un mal de tête,
et je n’ai plus qu’à sortir.” [carta de Piet Mondrian, citada a ibid.]. Tot plegat ens
confirma la transformació total que entre 1908, l’any de la fotografia, i 1909-10 va
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Michel Seuphor tenia una còpia d’aquesta fotografia de 1905-06 que Mondrian havia enviat com
a postal al seu íntim amic Albert van der Briel. Segons Seuphor, aquest estudi ja estava pintat en
blanc i negre [POSTMA, 1995, 15]; es desconeix però si aquesta és una afirmació recollida del pintor
o una observació a partir de la fotografia. En aquest segon cas és difícil d’afirmar-ne la veracitat,
perquè no es veu clarament en la imatge, que també és en blanc i negre. En tot cas, si realment
fos així, ens trobaríem davant una primera intervenció important de Mondrian en el seu entorn vital.
És a partir d’aquesta informació de Seuphor que podem datar la fotografia, ja que la postal es va
segellar el 22 de març de 1905, és a dir, tot just un mes després que Mondrian s’hi traslladés.
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Aquest estudi estava situat al segon pis de Sarphatipark n. 42, un edifici concebut
expressament per a artistes. Hi va viure des del gener de 1908 fins al 20 de desembre de 1911,
quan el deixa per viatjar a París. En el període intermedi entre els dos estudis (de juny de 1906 a
finals de 1907) Mondrian va viure en un taller-residència situat al n. 272 de A. Cuypstraat, de
l’interior del qual no tenim cap imatge.
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patir l’estudi del pintor, passant d’un concepte tradicional a un nou espai en què
predominen el blanc i el negre.
Recordem que el 1909 Mondrian havia ingressat a la Societat Teosòfica, i que el
1910 va pintar el tríptic Evolució; per tant ens trobem en un moment
importantíssim per a la seva pròpia trajectòria personal i pictòrica, tant des del
punt de vista formal (és el moment en què també pinta els molins i dunes de
Domburg amb colors planers i sense perspectiva ni detall realista), com
òbviament també des del de l’evolució dels seus plantejaments teòrics. Que
aquest sigui el moment escollit per aquesta transformació radical del seu estudi,
que també era el seu habitatge, mostra fins a quin punt ell es sentia en un
moment de canvi i de trencament vers el passat, però sobretot també fins a quin
punt per ell era important que el seu treball es portés a terme en un lloc còmode i
adequat per a les seves noves recerques, que l’estil dels anteriors estudis sens
dubte no li podia donar.
Després de deixar aquest estudi, com hem dit, Mondrian es va traslladar a París;
no tenim cap imatge dels espais que hi va ocupar durant la seva primera
estada298. Haurem d’esperar als estudis en què es va instal·lar a la seva tornada
a la capital francesa després de la guerra, ja en plena etapa d’evolució ràpida
vers el neoplasticisme. El 1919, com hem anat comentat, Mondrian va escriure el
seu triàleg, un dels seus textos més importants sobretot pel seu estil didàctic i
pedagògic. El triàleg s’estructura com una conversa entre tres personatges que
té lloc a través de set escenes situades en diversos espais, el darrer dels quals
és l’estudi de l’artista. Si assumim el sentit simbòlic del número set i la
importància de la teosofia, podríem llegir aquesta evolució en el sentit indicat en
molts textos teosòfics: si el camí de perfecció i purificació té set passos o estadis,
podríem entendre el triàleg com un camí de perfecció a través de set estadis
diferents des de l’estat natural fins a l’espai clos i artificial de l’estudi [BLOTKAMP,
1994, 140]. Aquesta seria també l’evolució de la pintura, des de la representació
del natural a la seva integració en espais i entorns totals.
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Sembla ser que tan bon punt es va traslladar a París Mondrian va viure uns dies a la seu de la
Societat teosòfica, i després es va traslladar al n. 33 de l’Avenue du Maine; ell mateix va descriure
l’espai que hi va ocupar com una habitació petita però amb un gran taller [WELSH-JOOSTEN II, 1998,
100]. El maig de 1912 es va registrar al n. 26 de rue du Départ, al mateix edifici on viuria als anys
vint, però en un altre apartament; s’hi va estar fins el juliol de 1914, quan va tornar a Holanda per
passar les vacances i l’esclat de la guerra li va impedir el retorn ràpid a París que ell hauria volgut.
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En tot cas, com dèiem, serà en aquesta setena escena en què Mondrian parlarà
no només del seu concepte de l’estudi, sinó també del lloc que aquest ocupa
dins el panorama d’integració de les arts que hem esmentat; així, Z, després de
descriure breument els estudis tradicionals inadequats, passa a descriure i
comentar l’estudi en què ells mateixos es troben:
“Z.- [...] Creo que el artista de hoy debe preferir en todo la tendencia de
su tiempo. Este estudio expresa un poco la idea de la Nueva Plástica. En
cierto modo se ve en él una equivalencia de relaciones sólo mediante los
elementos del color y la línea. Ni siquiera se opone a ello la propia
construcción del estudio, pues hay en él una cierta división del espacio
que hace que la relación abstracta se enuncie ya en su misma forma.
[NA, 95]
[...] X.- Esta decoración neocubista no me satisface, lo confieso, aunque
me gusten, por ejemplo, los colores que veo ahí.
[...] Y.- Volviendo a nuestro tema de hace un momento, ¿no decía usted
que esta habitación, por su misma estructura, colaboraba ya en cierto
modo en la plástica del color?
Z.- En efecto, así es en cierto modo. El altillo, el armario y la chimenea
realizan ya una primera división del espacio y de las superficies. Esta
división arquitectónica se prosigue mediante la claraboya del techo, el
ventanal del estudio y la subdivisión de éste en superfícies menores o
cuadrados, con la añadidura de la puerta en el fondo, debajo del altillo.
De esta división constructiva procede la división cromática de las
paredes, el lugar que ocupan los muebles, los utensilios, etc.
Y.- Todo contribuye, bien lo veo, a completar esta división, como ocurre,
por ejemplo, con las cortinas de tono marfileño ahora descorridas.
Z.- Ellas forman un plano rectangular que divide el plano de la pared junto
a la ventana. Para proseguir esta división añadí los planos rojo, gris y
blanco. En esta misma división participa la estantería blanca con la caja
gris y el jarro blanco cilíndrico.
Y.- Ese mismo jarro, visto desde aquí, tiene el aspecto de una superficie
cuadrada.
Z.- La caja de utensilios gris, en la esquina, tiene también su importancia.
Y.- Como también la tiene, sin duda, la cajita de colores anaranjada que
está allí, bajo la cortina...
Z.-... formando una mancha en los planos blanco y gris.
Y.- El claro marfileño produce asimismo muy buen efecto.
Z.- Y, junto a ello, observe la mesa de trabajo de color gris claro, con el
jarro pintado de blanco mate, de una parte, y la caja de rojo claro, de otra,
en contraste con los planos negro y blanco de la pared bajo la ventana. Y
mire a continuación, junto a la mesa de trabajo, el banco con su
revestimiento negro contra el plano rojo oscuro de la pared junto a la
ventana.
Y.- Ante ese banco negro, el taburete gris queda muy bien.
Z.- Podríamos, así, examinar en detalle todo el estudio. Pero, repito, esto
no constituye aún la unidad.
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Y.- Pero si la pared frente a la cual usted trabaja estuviera tratada del
mismo modo, ¿no le estorbarían los colores?
Z.- El caballete está colocado precisamente ante el gran armario que
avanza en el estudio. Éste debería estar pintado, aquí, de un color
neutro, el gris por ejemplo, y de este modo el problema quedaría resuelto.
Pero el problema se resolvería mejor aún no pintando más cuadros de
caballete. Si las personas simpatizantes dejaran pintar sus interiores de
acuerdo con la Nueva Plástica, la pintura de caballete podría ir
desapareciendo progresivamente. Y de este modo, la Nueva Plástica
sería mucho más realmente viva a nuestro alrededor. [...]” [NA, 102-104]
Tot indica que aquesta descripció tan detallada corresponia a l’estudi real que
Mondrian ocupava a París en aquell moment, ja que sembla que cap testimoni
recorda que l’estudi de Mondrian a Laren, on havia viscut mentre durava la Iª
Guerra Mundial, estigués arreglat de cap forma especial [BLOTKAMP, 1994, 141].
A la seva tornada a París el juny de 1919 Mondrian va viure uns mesos al n. 26
de la Rue du Départ, al que tornaria més endavant, i després al n. 5 de la Rue de
Coulmiers (al que es va traslladar l’1 de novembre); aquest és amb tota
probabilitat l’estudi descrit en aquest text, ja que pel que sabem aquest si que va
ser arranjat d’acord amb els principis neoplàstics que Mondrian estava intentant
desenvolupar (com demostra la seva correspondència amb van Doesburg que
cito més endavant).
D’aquest espai no en tenim fotografies299, però basant-se en la informació que el
propi Mondrian proporciona, en l’anàlisi de l’espai, que encara existeix, i en
algunes fotografies de l’habitatge fetes uns anys més tard, Carel Blotkamp n’ha
intentat una hipotètica reconstrucció, centrant-se en la paret frontal (v. fig. 44)
[BLOTKAMP, 1994, 143 i 148]. Tenim també la breu descripció que en va fer el
periodista W.F.A. Roëll que va entrevistar Mondrian el mes de juny de 1920 per
al diari holandès Het Vaderland300. En el seu article parla detalladament de la
visita que va fer al pintor, comenta alguns quadres antics i recents d’aquest, i
també descriu el seu estudi parisenc (del que sabem que tenia un celobert), un
espai que d’entrada apareix com a “severe, businesslike room flooded with
limpid, cool light” [reproduït a HENKELS, 1988, 24]. Més endavant completa el
299
L’única fotografia que es conserva és un autoretrat de Theo van Doesburg juntament amb la
seva dona Nelly; de l’estudi només en veiem una cadira de balca de color clar al fons (v. fig. 43)
[BLOTKAMP, 1994, 141]
300

L’article es va publicar el 9 de juliol de 1920 en l’edició de tarda del diari. Val a dir que és també
en aquest text que tenim la referència més important al fet que Mondrian titulés ja en aquest
moment alguna de les seves pintures com a Foxtrot [reproduït a HENKELS, 1988, 24-26]
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comentari: “The walls of the room with its pleasing stereometrical shape are hung
with unpainted or primed canvases, so that each wall is actually a kind of largerscale painting with rectangular fields. It is seemingly Mondrian’s aim, then, to
complement the architect by bringing light to the latter’s monotonous surfaces.”
[reproduït a HENKELS, 1988, 25]. El periodista està molt interessant en mostrar la
relació entre la pintura de Mondrian, tan difícil de comprendre com resultava per
als seus contemporanis holandesos, i el món actual: per això insisteix en que
l’estudi és l’encarnació de que per Mondrian la pintura com a tal ja està
superada, i es sorprèn amb el fet que quan surt al carrer i torna al metro el treball
experimental del pintor assumeix per ell de sobte un sentit nou en veure’l
expressat en les formes de les estacions, els trens, fins i tot dels anuncis. Aquest
periodista doncs, i cal suposar que per felicitat de Mondrian, és el primer
testimoni que de forma gairebé espontània va vincular l’efecte estètic de l’estudi
del pintor amb el seu entorn urbà, trobant-hi una continuïtat que sens dubte
marcava la línia a seguir per al futur de l’estètica neoplàstica.
No és necessari aquí entrar en detalls sobre la versemblança de la reconstrucció
de l’estudi proposada per Blotkamp; el que ens interessa és la importància que el
propi Mondrian va concedir a aquest espai, fins al punt de fer-ne una descripció
tan detallada en un escrit tant important per ell com el triàleg. Mondrian insisteix
en primer lloc en assenyalar la divisió constructiva de l’habitació-estudi, que ja li
ve donada, però que ell aprofitarà després per continuar-la amb la divisió
cromàtica. Tots els elements de l’habitació estan curosament col·locats per tal de
contribuir a aquesta divisió: les cortines, lleixes, capses, fins i tot un gerro blanc,
tant colors com objectes estan triats i organitzats molt conscientment. Fins i tot
sabem que Mondrian va col·locar unes quantes cartolines o cartrons de color a
les parets que combinava formant composicions molt similars a les dels seus
propis quadres, estratègia que a partir d’aquest moment utilitzaria contínuament.
Sembla que blanc i gris són els colors predominants de l’habitatge, però també hi
ha notes de vermell, taronja i negre; el blau i el groc no apareixen. Els colors són
citats en vàries tonalitats, com l’ivori, l’ataronjat, i tons foscos i clars, peculiaritat
que després desapareixerà de la seva pintura que es va limitar a l’ús dels colors
purs i saturats. Una altra qüestió és que sempre parla de plans, i en efecte,
sembla que la seva màxima atenció està concentrada en la que ell anomena la
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paret frontal, que està treballada ben bé com si fos un quadre301; de fet de les
altres parets no en sabem gran cosa. Allò més important, però, no és tant el que
l’estudi és (ja que de fet va ser un espai que va ocupar provisionalment), sinó
allò que indica, tal i com Mondrian fa explícit al final del fragment que hem citat:
no tan sols primer diu que aquest estudi no constitueix encara la unitat en sentit
total i estricte tal i com la imagina, sinó que també diu que en realitat el que
assenyala és la necessitat de prescindir totalment de la pintura de cavallet (el
cavallet encara és present a l’estudi) i avançar vers un entorn total que la gent
pugui apreciar al seu voltant. Una mica més endavant de l’extens fragment que
hem citat Mondrian insisteix en aquesta possibilitat, gairebé necessitat de la
desaparició de la pintura de cavallet: “El cuadro abstracto-realista podrá
desaparecer tan pronto como podamos trasladar su belleza plástica en torno a
nosotros mediante la división en colores de la habitación.” [NA, 105]. El futur que
Mondrian es planteja en aquest moment és doncs clarament un futur sense
pintura, un futur en què serà la totalitat de l’entorn tridimensional de l’home nou
la que assumirà l’estètica neoplàstica, i en que l’art entès en un sentit tradicional
no serà ja necessari; la pintura marcarà doncs les línies d’evolució, però és en la
transformació de l’entorn domèstic i ciutadà en el que Mondrian pensa com a
darrer objectiu.
Voldria incidir encara en aquest punt: vista la insistència que hem fet, recollint el
que el propi Mondrian escriu, en la importància que la pintura tenia per a ell,
podria arribar a semblar contradictòria la visió d’un futur en què aquesta es fa
innecessària. Però això només fa que destacar el fet que és el concepte d’unitat i
d’integració subjacent a la seva teoria artística, com hem intentat descriure, allò
que esdevé més important per a ell, més fins i tot que la pintura, més que la seva
pròpia pràctica: la pintura és un fi en ella mateixa, però al mateix temps també és
un model, una guia, un mirall fins i tot per a una transformació global del nostre
entorn; la pintura, com tot en aquest món, a més, no és res en si mateixa més
que un conjunt de relacions, i és des d’aquest punt de vista que adquireix sentit.
La pintura és fi i mitjà al mateix temps, i és de l’equilibri entre els dos conceptes
que en sorgirà el model equilibrat per al nou món, per la nova consciència
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Així ho va veure també Van Doesburg, que el setembre de 1921 va escriure a Oud parlant-li
d’aquest disseny interior de Mondrian: “What Mondrian has made with coloured cardboard in his
studio is limited to one plane (the window plane) and is therefore a painting in two dimensions.”
[citat a WELSH-JOOSTEN II, 1998, 116]
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universal: “Art – although an end in itself, like religion- is the means through
which we can know the universal and contemplate it in plastic form.” [NB, 42]. I el
neoplasticisme com a tendència estètica o artística és, al cap i a la fi, només una
etapa en el procés de profunda transformació de l’entorn de l’home que el
portarà a una major harmonia i equilibri amb aquest i amb el món.
Seguint amb aquesta relació entre la pintura i la seva experimentació en l’estudi,
caldria ara examinar l’obra que Mondrian estava pintant en aquest període; i ens
n’adonarem immediatament que el seu trasllat a París i la transformació de
l’estudi coincideixen amb els darrers passos de l’evolució de la pintura de
Mondrian vers el neoplasticisme. Les dues darreres peces que Mondrian havia
pintat el 1919 a Holanda havien estat les que coneixem com a Tauler d’escacs
en colors foscos (composició amb retícula 8) i Tauler d’escacs en colors clars
(composició amb retícula 9) (v. figs. 45 i 46); en aquestes dues obres Mondrian
havia experimentat amb les possibilitats de l’ús de la retícula regular, en una
gamma de colors que implica en la primera pintura sobretot el blau, vermell i
taronja, i en la segona blau, rosa, groc, blanc i gris. De fet es tracta pràcticament
de dues versions del mateix tema (l’última vegada en què Mondrian parteix d’un
element natural, un cel estrellat), però en dues tonalitats diferents; Mondrian se
n’adonarà immediatament que malgrat que en aquestes composicions
suposadament l’equilibri formal és gairebé total i només mancaria investigar
l’equilibri de color, l’excessiva regularitat elimina tota oposició i contrast, pel qual
la recerca de l’equilibri en realitat s’anul·la en una mena de no-res. Per això en
les primeres pintures que començarà a treballar a París i per tant en el nou
estudi, que anomenarà respectivament Composició nº II; composició amb negre,
blau, vermell, groc i gris (v. fig. 47) i Composició A; composició amb negre,
vermell, gris, groc i blau (v. fig. 48)302, Mondrian torna a la retícula irregular i
asimètrica que ja havia assajat en algunes composicions realitzades a Holanda
al 1919, i opta per la paleta de colors que es convertirà ja en definitiva. És
evident que, com ja havia passat en el seu primer viatge a París que havia
302

Val a dir que en aquest punt existeix una discrepància entre Joosten i Bois. Aquest segon indica
que la primera obra realitzada a l’estudi de la rue de Coulmiers fou Composició A, i que a ella es
refereixen els comentaris que Mondrian va escriure a Van Doesburg i que tot seguit citaré [BOIS,
1994]. Joosten, en canvi, vincula aquests comentaris amb Composició nº II (també coneguda com
Composició nº VI, i Composició amb negre, blau, vermell, groc i gris), i sembla assumir
implícitament que aquesta pintura es anterior, ja que la situa abans en el catàleg [WELSH-JOOSTEN
II, 1998]. En tot cas les dues es van començar durant el 1919 i es van acabar el 1920.
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comportat una ràpida i radical transformació de la seva pintura, també aquí el
seu treball experimentarà una evolució definitiva que en marca decisivament
l’evolució pràcticament per la resta de la seva vida. Sobre la transformació de
l’estudi i la seva relació amb aquests quadres en concret, que Mondrian va portar
a l’estudi de la rue de Coulmiers quan estaven tot just començats, escriurà en
una carta a Van Doesburg de desembre de 1919:
“[...] the decorative, among other things, inspired by my studio where I’ve
been experimenting a bit. I could not paint on the walls, so I had to limit
myself hanging up some painted cardboard. But I have clearly seen now
that it is quite possible, new Plastic in the room, just like that. Of course, I
also had to paint the furniture. I have not regretted my efforts; it has a
good effect in my work [citat a WELSH-JOOSTEN II, 1998, 116]
I have now made something which pleases me more than all I did before.
Of course I don’t mean to say that I have this studio to thank for it! (I am
working on it for months already). It cost me a lot of searching, though,
ever since I have been here.” [citat a WELSH-JOOSTEN II, 1998, 276]
Que Mondrian digui que els quadres, que va donar per finalitzats el 1920
(Composició A, concretament, el mes de maig), no són només resultat directe
dels canvis a l’estudi sembla lògic, com també considerar que no haurien estat
els mateixos sense aquests canvis. Amb tot, cap d’aquestes pintures no es
poden considerar del tot encara la primera pintura neoplàstica, si assumim la
versió més madura d’aquesta nova visió: caldrà esperar a finals d’aquest mateix
any amb Composició en groc, vermell, negre, blau i gris (v. fig. 49), pintura en la
que si que trobem els elements plàstics definitoris del moviment: els tres colors
purs i els tres no-colors en rectangles inscrits en una retícula oberta irregular,
amb una distribució mesurada i equilibrada del color en l’espai del llenç.
No és per tant casual que la transformació de Mondrian del seu propi estudi en
un exemple pioner d’interior abstracte neoplasticista coincideixi amb el pas
definitiu en l’evolució del seu treball pictòric; i que tot plegat coincideixi amb els
seus experiments literaris ja citats, i sobretot amb l’escriptura del seu primer text
en francès Le Néo-plasticisme, que hem comentat abans àmpliament i en el que
com hem vist la qüestió de la unitat intrínseca de les arts, de l’evolució de
cadascuna d’elles vers el neoplasticisme, però sobretot de la seva fusió futura en
una nova unitat més productiva esdevé el tema principal. Sembla evident doncs
que la reflexió de Mondrian, que ja té 48 anys, sobre la qüestió de les relacions
interartístiques esdevé una sola cosa amb la seva evolució pictòrica i la
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transformació del seu espai vital: dit d’una altra manera, ens trobem amb tres
aspectes o manifestacions paral·leles de l’aparició del neoplasticisme com a
l’estètica dels homes del futur. Això potser ens hauria de fer replantejar si podem
continuar parlant del neoplasticisme com un moviment fonamentalment pictòric,
perquè en realitat com veiem apareix simultàniament també en la creació
d’entorns domèstics, sense que sigui gens fàcil esbrinar què va ser primer o què
influeix què: tot respon a una sola voluntat i reflexió artística. L’obra d’art
neoplàstica esdevé doncs des del mateix moment del seu naixement encarnació
mateixa de la possibilitat, tant de temps somiada i finalment tangible, de la
realització de l’obra d’art total.
A partir d’aquest moment, doncs, la pintura de Mondrian establirà una relació
profunda, tot i que difícil de rastrejar, amb les successives transformacions del
seu estudi que es pot considerar paral·lela a la que manté amb els seus textos
teòrics: no són processos separats sinó que formen part d’un mateix
desenvolupament, creixement i evolució intel·lectual i artística. És per això que
Mondrian iniciarà tot seguit les seves reflexions sobre les relacions entre
arquitectura i pintura neoplàstiques, que malgrat conduir-lo com hem vist abans
a conclusions negatives pel que fa la seva aplicació pràctica en un futur
immediat, no faran que deixi de treballar experimentalment en el seu entorn més
proper. En la seva correspondència tenim nombroses proves de que durant
molts períodes al llarg dels anys vint Mondrian va deixar temporalment la pintura
per dedicar-se exclusivament a treballar en les reformes del seu estudi, i que
cada nou canvi en el seu treball pictòric va anar acompanyat de canvis en
aquest; fins i tot va arribar a fer pauses abans de l’inici de noves sèries
pictòriques per tal de repintar completament l’estudi [BOIS, 1994, 349]. La relació
entre la pintura i l’estudi al llarg de la dècada dels anys vint, moment seminal i
decisori, també anomenat període clàssic del neoplasticisme, esdevé doncs
dialèctica i creativa.
L’estudi on va viure aquestes transformacions, però, ja no va ser el de la Rue de
Coulmiers, sinó el situat al n. 26 de la Rue de Départ, a Montparnasse, al qual es
va traslladar el 22 d’octubre de 1921 i hi va romandre fins el 20 de març de
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1936303. Aquest pis és el lloc on Mondrian hi va sojornar més temps i és per això
que la seva transformació va ser més radical, més elaborada i més significativa;
fou un canvi conscient i meditat en cadascun dels seus passos, ja que Mondrian
va assumir el valor d’aquest espai no només com a habitatge i lloc de treball,
sinó també com a espai on fer visible la seva obra i la possibilitat de la utopia. És
per això que d’aquest estudi en tenim moltes més fotografies i descripcions, ja
que Mondrian el va obrir a tots aquells interessats sincerament en conèixer el
seu treball, i a tots els que podien també fer-ne difusió. Val a dir però que la
majoria d’informació de la que disposem sobre l’estudi és posterior a 1926, any
en què Mondrian va permetre per primera vegada que se’n publiquessin
fotografies. De la primera època, és a dir del període 1921-1926, no hi ha
gairebé imatges; en tenim una de maig de 1923 en què Mondrian i Nelly van
Doesburg posen davant el cavallet, en què es veu un quadre neoplàstic, i també
en reposa un altre a terra, recolzat en la tauleta (v. fig. 50). Al darrera veiem un
tros de la paret cobert de cartolines, cosa que indica que Mondrian va fer servir
aquest sistema de forma continuada per tal de modificar les parets de l’habitació;
però més enllà d’això es fa difícil treure’n cap conclusió, perquè no en sabem els
colors i se’n veu poca cosa
D’aquest primer període de l’estudi tampoc en tenim gaires descripcions. La més
significativa és un article-entrevista del periodista Hendrik van Loon publicat al
diari holandès Nieuwe Rotterdamsche Courant el 23 de març de 1922, és a dir,
amb prou feines cinc mesos després que el pintor s’hi traslladés. El periodista
parla de l’edifici, el pati, l’escala i l’entrada del pis; més endavant ens parla molt
breument de l’estudi: “True, he has decorated his studio in a style that echoes his
art, with squares of coloured cardboard; a black cupboard stands out against
them in harmonious contrast. It is all temporary; permanent decoration in this
style would be too costly!” [reproduït a HENKELS, 1988, 28]. Poca informació
tenim, doncs, però ja sabem (com indicava la fotografia anterior) que Mondrian
s’havia afanyat, si més no, a cobrir les parets amb rectangles de cartolina de
colors i havia començat a col·locar mobles que responguessin al seu concepte.
Val la pena assenyalar que els dos primers anys que Mondrian va viure en
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Per més informació sobre la situació i el desenvolupament urbanístic del barri en el període en
què Mondrian hi va viure, veure el capítol “Mondrian in Montparnasse. The rise and fall of an artist’s
quarter” [POSTMA, 1995, 19- 30].
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aquest estudi (1921-1922) són un període extraordinàriament fructífer de la seva
carrera, en què desenvolupa els principis fonamentals del neoplasticisme
recentment assolit en la seva pintura i manté una frenètica activitat teòrica en
què parla del neoplasticisme aplicat a totes les arts, com hem vist; entre 1923 i
principis de 1925, en canvi, ens trobem amb un període en què Mondrian va
pintar molt poc, fins i tot va passar mesos sense pintar cap obra neoplàstica,
degut en gran mesura a les seves necessitats materials, que el van obligar a
sobreviure pintant flors.
El maig de 1924 Mondrian va repintar parcialment per primera vegada el seu
estudi304, i el va tornar a pintar completament de blanc i gris a finals de l’estiu de
1925, aprofitant l’estada i l’ajuda del seu amic l’escultor Vantongerloo; quan
aquest va marxar va començar a treballar intensament en la col·locació i
arranjament de les cartolines de colors a les parets i cavallets305. Les primeres
fotografies que se’n van publicar són, com hem dit, de 1926, i són del fotògraf
Paul Delbo (v. figs. 51-53)306; sens dubte, i tal i com Blotkamp indica, no és
casual que fos en aquest moment que Mondrian (molt gelós de la seva intimitat)
va voler fer aquest pas: coincideix amb les seves discussions amb Van
Doesburg i Oud sobre les relacions pintura-arquitectura, i per tant és probable
que Mondrian volgués fer públic el seu punt de vista no només teòricament, sinó
també mostrant-ne la vessant més pràctica. És possible que també volgués
contrastar el seu treball amb les propostes que arribaven de la Bauhaus i del
grup parisenc associat a la revista L’Esprit Nouveau [BLOTKAMP, 1994, 149]. I
finalment, és cert que cada vegada més gent li mostrava el seu interès per tal de
conèixer directament aquest espai. L’estiu del mateix any 1926 el seu amic
Michel Seuphor va encarregar al fotògraf hongarès André Kértesz una altra sèrie
de fotografies, que ens permet conèixer altres racons de l’habitatge-estudi que
en les imatges de Delbo no es veuen, i per tant ajuden a completar la nostra
304
En una carta d’aquest any no datada a Til Brugman va escriure: “I am busy cleaning up. One
change leds to the next; I have now painted the wall with distemper. It’s better than all that
cardboard. It is a question of how I live; I have put it off too long.” [citat a WELSH-JOOSTEN II, 1998,
127]
305
Mondrian va parlar d’aquesta reforma en una carta a Oud, en la que li comenta que la renovació
era útil i necessària, entre altres coses perquè cada vegada més gent estava interessada en
conèixer directament aquest espai, molts procedents de l’estranger [BLOTKAMP, 1994, 185]
306

Les fotos es van publicar acompanyant un article de Hans Meyer, “Die neue Welt” [El nou món]
a la revista suïssa Das Werk, el juliol de 1926; Meyer fou probablement qui les va encarregar, ja
que va ser el primer a Suïssa en interessar-se pel treball de Mondrian.
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visió de l’espai (v. figs. 55-59). Cal a més tenir en compte que l’any anterior, el
1925, Mondrian havia rebut el seu primer i únic encàrrec d’arquitectura o
interiorisme, el disseny d’un espai interior per a la col·leccionista alemanya d’art
contemporani Ida Bienert (v. fig. 54)307, tot i que el projecte no es va portar a la
pràctica; es tractava en aquest cas de dissenyar una habitació d’avantguarda per
una casa construïda en el típic estil renaixentista de l’escola de Dresde (per tant
molt tradicional), i que es coneix com el “Salon de Mme B”. Es tractava d’una
cambra molt petita, en què l’únic mobiliari era una taula, una làmpada i un llit, a
més de dos petits armaris encastats a la paret; possiblement estava destinada a
servir d’estudi o biblioteca [TROY, 1983, 142 i segs.]. Mondrian mai va anar a
visitar l’espai directament i va treballar només a partir de plànols, i per tant el seu
projecte és molt abstracte; tot i que no se’n conserven tots els dissenys i
esbossos que va fer, els que queden mostren com va concebre l’habitació com
una mena de caixa oberta, de forma que cadascuna de les sis superfícies de
l’interior esdevé un pla rectangular i planer, sobre el qual es distribueixen les
diverses zones de color: blanc, gris i negre, i més escadusserament també groc,
vermell i blau. El criteri de distribució és el de l’equilibri visual, igual que en les
seves pintures, només puntuat per un rectangle vermell proporcionalment més
gran que té una funció d’estímul visual; com sempre, la complexitat de
l’ordenació cromàtica és molt més elevada del que podria semblar a primera
vista.
Hi ha fotografies que mostren doncs l’estudi de Mondrian el 1926308, i també
diverses descripcions escrites309, de les quals una de les més extenses es va
307

L’agost de 1924 de fet hauria rebut, a través de Van Doesburg, un primer encàrrec per pintar un
interior, però no el va acceptar degut a que li pagaven molt poc [JOOSTEN, 1994, 46]
308

És bàsicament a partir del material de Delbo i de la sèrie de fotografies de Kértesz que s’han
pogut treballar diverses aproximacions a la reconstrucció de l’estudi, i molt especialment la de
Frans Postma i el seu equip, recollides al llibre 26, Rue du Départ. Mondrian’s studio in París,
1921-1936 [POSTMA, 1995]. En aquest llibre es descriu amb molt detall tota la recerca feta per
l’equip de Postma per tal d’aconseguir el màxim d’informació que fes possible una reconstrucció
fidedigna de l’estudi. A banda de les fotografies i descripcions, dels dibuixos fets de memòria per
diversos amics de Mondrian i de la proposta de Nancy Troy, la primera a publicar una
reconstrucció plausible de l’espai, Postma i el seu equip també van localitzar els plànols de l’edifici
de la Rue du Départ abans i després de la seva reconstrucció [POSTMA, 1995, 32 i segs.]. Això els
va portar a construir una maqueta de l’estudi amb dues propostes també de la distribució dels
colors, feta tant a partir de les descripcions disponibles i les fotografies, com de l’anàlisi dels colors
de la pintura Composició amb negre, blau, vermell, groc i gris (1920), que en una de les imatges es
veu penjada sobre la porta de l’estudi. A banda de la primera maqueta escala 1:10, reproduïda en
el llibre, l’equip va aconseguir també el 1994 fer-ne una reproducció a escala natural per a una
exposició a Amsterdam [ibid., 46] (v. figs. 29-33)
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publicar també en un diari holandès, De Telegraaf, el setembre de 1926. L’autor
és probablement el mateix Roëll que hem vist abans, i en tot cas mostra un
coneixement previ de l’espai; comença l’article descrivint-lo amb adjectius i
comentaris tals com “geomètricament impecable”, “colors dansants”, “aire
prístinament glacial”, i adverteix tot seguit de que l’estudi evoluciona
contínuament:
“On my last visit the walls were filled with virginal primed canvases which
combined to form one huge chequered painting. Now all the walls are
rhythmically divided into horizontal and vertical rectangles, the balance
magically preserved by the negative colours of white, grey, black, and the
positive red, blue, yellow. The large mirror in whose dephts one used to
drown, has been divided by the magician into small sections which impart
their matt sheen to the composition here and there. The brightly coloured
cushions on the divan and the rectangular rugs on the floor also preach
the principal doctrines of the neo-plastic gospels.” [citat a HENKELS, 1988,
30]
El periodista incideix especialment en la distribució colorística de l’espai en
rectangles, així com en la seva combinació amb el mobiliari; és interessant
també remarcar que utilitza la paraula “evangelis” per referir-se a la teoria
neoplàstica. El corresponsal holandès pregunta a Mondrian per la relació entre
aquest espai i la seva pintura, especialment la que reposa al cavallet; aquest
respon: “Just as my painting is an abstract surrogate for the whole, the abstract
plastic wall is part of the profound content of the entire room.” [citat a HENKELS,
1988, 30]. Ja havíem vist abans la idea de la pintura com a substitut abstracte de
la totalitat, a la que es suma ara la paret com a expressió profunda del sentit de
tot l’espai. El periodista continua comentant l’interès de Mondrian en el disseny
d’interiors (tal i com s’expressa en el seu estudi i en el projecte per Ida Bienert),
així com el seu treball com a dissenyador d’escenaris teatrals per a l’obra de
309

Aquestes descripcions són d’amics que el van visitar en diverses dates, sobretot a partir de
1926. Al llibre de Postma es recull sobretot el testimoni de Michel Seuphor a partir dels records que
li suggereix la maqueta preparada per aquest [POSTMA, 1995, 9]; en aquest mateix llibre també es
publiquen els testimonis dels seus amics Alfred Roth, César Domela, Arthur Lehning i Maud van
Loon. Henkels recull el testimoni de Piet Zwart [HENKELS, 1988, 191]. Nancy Troy també cita els
testimonis de Seuphor i de la Sra. van Domselaer, vídua del músic que havia estat amic de
Mondrian [TROY, 1983, 160]. També es conserva un comentari d’Alexander Calder fet a partir de la
seva visita a l’estudi: “Era una habitación apasionante. La luz entraba por la derecha, y en el muro
sólido entre las ventanas había ejercicios experimentales, con rectángulos de color sobre cartón
clavados a él. Hasta el fonógrafo, que originalmente era de un color ocre, estaba pintado de rojo.
Le sugerí a Mondrian que quizá fuera divertido hacer oscilar esos rectángulos. Pero él, con muy
grave entonación, me dijo: “No, no es necesario, mi pintura ya es muy rápida”. Esta visita me
produjo una conmoción… Bastó para poner en marcha muchas cosas.” [reproduït a DE STIJL, 1986,
82-83]
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Seuphor que ja hem comentat abans. També parlen de la seva passió pel jazz,
el charleston i el ball en general, i per la ballarina negra Joséphine Baker310;
l’autor sembla molt interessat doncs justament en cercar les relacions entre
l’obra pictòrica de Mondrian i altres manifestacions de la cultura contemporània.
L’estudi de la Rue du Départ ocupava el pis superior de l’edifici en què estava
situat, i tenia una forma molt peculiar, pentagonal i irregular. De les fotografies es
dedueix que el mobiliari en tots els períodes era força reduït: una estufa de ferro
colat, dues taules de treball, una tauleta i un cavallet recolzats contra la paret
frontal i més àmplia, dues catifes; a la banda dreta, un altre cavallet; al darrere
un armari negre, el llit i alguns objectes més personals, i a l’entrada, una taula,
un sofà i un mirall. Si ens centrem en el que podem deduir de les fotografies de
1926 veurem que el terra era negre, el sostre blanc, i les parets estan
parcialment pintades de blanc i diversos tons de gris i cobertes amb peces de
cartró rectangulars de diferents colors, amb les que el pintor jugava per crear
efectes estètics que evolucionaven de forma similar a les seves pintures; els
mobles també estan pintats de blanc, negre i vermell, principalment. Seguint la
reconstrucció dels colors proposada per Postma311, veurem que el color menys
present és el blau, limitat a alguns rectangles de color, seguit del groc; el vermell
abunda més: la tauleta del fons que sostenia la maqueta de l’escenari, els
coixins del divan, la catifa i la tauleta de l’entrada, a més d’alguns rectangles,
eren vermells. L’efecte general és d’una gran austeritat i contenció formal, i és
evident que no hi ha cap element col·locat a l’atzar, sinó que tot obeeix a una
distribució precisament calculada i executada.
Un altre element a destacar que es desprèn de totes les fotografies d’aquests i
dels futurs estudis de Mondrian és l’absència absoluta d’elements naturals o
aliens a la pròpia organització de l’espai; és a dir, per una banda no veiem mai ni
les finestres, ni el paisatge de la ciutat que s’estén més enllà d’aquestes. Per
l’altra, s’amaga tot allò que remeti a la quotidianeïtat del pintor, no hi ha objectes
310

Seuphor explica que la van anar a veure junts quan actuava al Théâtre des Champs-Elysées
almenys dues vegades [POSTMA, 1995, 15]
311

L’equip de Postma va utilitzar dos mètodes diferents per a la reconstrucció dels colors de
l’estudi de Mondrian. En el primer mètode van reconstruir els colors a partir d’una valoració dels
grisos a ull (v. fig. 63), en el segon van treballar amb l’ordinador (v. fig. 64). Els resultats són
lleugerament diferents: amb el segon mètode apareixen més zones de color blau i groc, amb el
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personals, i tampoc apareix cap detall o element fora de lloc. No hi ha elements
decoratius entesos en un sentit convencional: només en una fotografia veiem, a
l’entrada de l’estudi, una flor (v. fig. 56). Mondrian és molt conscient de les
particulars característiques del seu espai de treball i vivenda, i l’organització
d’aquest és absolutament premeditada, construïda, artificial: res del desordre i
del caos de la vida mundana i natural hi té lloc, res de sentimental (tràgic) ni
personal, tot hi és artificialment corregit per l’activitat creadora de l’artista
neoplàstic312.
És interessant en aquest punt remarcar el fet que Mondrian, ni en aquest ni en
cap altre espai, mai va pintar les parets directament de colors, sinó que sobre un
fons blanc o gris va treballar sempre amb diversos rectangles de cartró o llenços
pintats de colors diferents que anava col·locant i distribuint. Això podria tenir un
motiu pràctic, en tant que com a llogater és possible que no tingués permís per
pintar, o bé que considerés l’estudi com un lloc on habitava temporalment i que
per tant no calia manipular excessivament. Més enllà d’això, però, el cert és que
aquesta tècnica li va permetre una gran llibertat a l’hora de jugar amb la
distribució, quantitat i mides dels rectangles de colors que al llarg del temps va
anar distribuint sobre l’espai i que canviava tot sovint, i per tant va fer que
realment l’estudi fos un autèntic camp d’experimentació; sobretot tenint en
compte que no consta cap esbós previ dels diversos arranjaments, sinó que els
treballava directament sobre la paret. I a més això revela una primera
aproximació a una tècnica que seria molt important en alguns quadres de la seva
darrera època i sobretot als fets a Nova York, en què va utilitzar cinta adhesiva
de colors; aquesta cinta, que es pot posar i treure sense problemes, li va servir
també per avançar alguns elements molt innovadors en la seva pintura, tal i com
ja venia fent des de feia anys amb aquests rectangles de cartró en el seu estudi.
Una de les innovacions de Mondrian que sempre s’han considerat més

primer més de vermell. Qualsevol valoració del color a partir d’aquestes imatges és doncs
aproximada.
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Sobre el rebuig de Mondrian a la irrupció de la vida quotidiana i natural en el seu món en
testimonia una anècdota curiosa d’una visita del pintor a l’apartament de Kandinsky a París: “Era
un día de primavera soleado. Los castaños ante nuestra casa estaban en flor, y Kandinsky había
colocado la mesa de forma que Mondrian pudiera ver las maravillosas flores. Mientras
conversábamos tomando café, Mondrian interrumpió de repente la conversación y dijo: - ¡Qué
horror! - ¿Qué es horroroso? – preguntó Kandinsky. –Estos árboles. - ¿Estos árboles? – Sí. –
Quería darle una alegría. Pero podemos cambiarnos de sitio. Kandinsky se sentó en la silla de
Mondrian y éste se sento de espaldas a la ventana.” [NINA KANDINSKY, 1990, 170-171]
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importants, com és l’ús d’aquesta cinta, podria tenir doncs el seu precedent
precisament en el treball a l’estudi.
En la fotografia potser més important de les publicades el 1926 (v. fig. 51) veiem
que el cavallet frontal és de color negre i no hi ha cap quadre (en aquest moment
de fet Mondrian ja no feia servir el cavallet per pintar, ho feia sobre una taula), i
que la paret està recoberta de rectangles de colors. La principal diferència entre
la distribució de colors en la paret respecte a les pintures és que aquí no veiem
la familiar graella negra; tampoc apareix en els dissenys Bienert, pel que és
possible que Mondrian considerés que aquest element lineal era propi de la
pintura, i en canvi podia ser distorsionador en la seva aplicació a l’arquitectura.
Malgrat això, l’efecte general és de solidesa, ordre i equilibri; part d’aquest ordre
es deu amb tota seguretat a que la fotografia estava destinada a ser publicada,
perquè en la imatge de Kértesz que comentarem tot sovint tot fa un efecte més
descurat. La reconstrucció feta a posteriori ens permet afirmar que tot l’espai
estava tractat amb els mateixos colors que la pintura neoplàstica: negre, blanc,
gris, vermell, blau, groc. En una de les fotografies de la sèrie feta per André
Kertész (v. fig. 58) es veu un petit quadre col·locat al cavallet, així com també la
maqueta dels decorats de L’Éphèmere est éternel sobre la tauleta del fons. En
primer pla apareix una butaca de bambú que, tot i agregant un element clar de
domesticitat i comoditat a l’interior, en trenca el seu estricte linealisme. L’efecte
de serenitat general, però, es manté.
La majoria de fotografies que es coneixen (tant les que hem vist fins ara com les
que es van publicar en anys següents), doncs, es concentren també en la que
anomenem “paret frontal”, que segons tot ens indica és l’espai de l’estudi que
més va treballar i per tant la vista que Mondrian considerava més significativa de
cares a mostrar públicament aquest espai; recordem que per Mondrian era molt
important la visió perpendicular de les seves pintures, i per tant no és d’estranyar
que privilegiés també aquesta visió absolutament frontal d’un espai tan
important. Les fotografies de Kértesz mostren també altres aspectes de l’estudi;
per exemple, en una es veu la porta d’entrada exterior a l’habitatge (v. fig. 56),
que permet veure part de l’escala al fons, i en primer pla una taula amb un gerro
blanc i una flor. A la part esquerra es veu un penjador amb un barret, que
pertanyia a Michel Seuphor, segons la seva pròpia narració [POSTMA, 1995, 13].
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Dues de les fotografies de Delbo de 1926 mostren la part de l’entrada de l’estudi
(v. figs. 52 i 53), és a dir, l’espai que queda entre la porta i l’estufa, que marca
d’alguna manera la separació entre la zona d’entrada i la zona de treball. En
aquestes dues imatges veiem com sobre la porta Mondrian hi tenia penjades
algunes de les seves pintures emblemàtiques de l’època de transició entre el
cubisme i el neoplasticisme, sempre posteriors a 1915 (no hi ha cap obra del seu
primer període figuratiu)313; també veiem un mirall i tot de rectangles de colors
penjats a la paret. A més s’hi veu un divan, una tauleta, una cadira, el seient de
bambú que hem citat abans, i altres objectes personals. Encara una altra
fotografia de Kertész ens mostra part de l’espai que queda darrera l’armari de la
dreta, on hi havia el llit del pintor i un tamboret (v. fig. 59). Aquestes imatges en
el seu conjunt ofereixen la millor visió global de l’estudi, i ens permeten entendre
perfectament la seva missió d’espai emblemàtic, gairebé més que d’espai per
ser habitat i treballar-hi (tot i que també complia aquestes funcions, és clar)314, a
més d’oferir molta informació per la seva reconstrucció.
Per tal de veure si existeix alguna relació entre l’evolució de l’estudi de Mondrian
i la seva pintura ens haurem de fixar bàsicament en la distribució de rectangles
en la paret frontal com a terme de comparació. Malgrat les variables que mostren
les diverses reconstruccions cromàtiques (v. figs. 63 i 64), tot indica que el 1926
la paret estava pintada de color blanc i que a sobre Mondrian hi havia fixat dos
rectangles de color gris, un de molt gran que ocupa quasi més d’una quarta part
de la paret, a dalt a l’esquerra, i l’altre molt més petit situat al quadrant dret, a
baix; els dos es toquen per un vèrtex. Aquesta estructura en què s’equilibren un
gran quadrat o rectangle de color o no color amb un altre més petit havia estat
utilitzada per Mondrian des de 1922; el 1921 de fet Mondrian ja havia pintat la
Composició amb un gran pla blau, vermell, negre, groc i gris (v. fig. 65), en la
qual una gran superfície blava (tot i que ella mateixa subdividida en tres parts)
s’equilibra amb una altra zona negra i vermella. En els següents anys continuarà
desenvolupant aquest esquema d’una forma cada vegada més nítida, amb el
313

Una d’elles és la ja esmentada Composició nº II (també coneguda com Composició nº VI, i
Composició amb negre, blau, vermell, groc i gris) (v. fig. 47). Aquesta és la que va servir de pauta a
l’equip de Postma per descobrir els colors de l’estudi.
314

Podem entendre les dificultats d’habitar un interior autènticament neoplàstic llegint les paraules
de l’artista César Domela sobre el seu propi apartament, arranjat també segons criteris neoplàstics
[POSTMA, 1995, 52]
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gran pla sovint de color blanc que s’equilibra amb altres plans blancs o de color
molt més petits; com veiem tant en la pintura com en l’estudi Mondrian està
treballant amb un petit nombre de plans de color saturat, un dels trets distintius
de les seves primeres obres neoplàstiques respecte el seu treball anterior. El
1922 va treballar molt especialment aquesta tipologia, i un dels exemples més
depurats podria ser la Composició amb blau, groc, vermell i negre d’aquest any
(v. fig. 66). Mondrian hi va continuar insistint, i de fet la majoria de les seves
pintures fins a 1927 juguen amb aquesta idea en què la gran zona de no-color és
la que articula la superfície del quadre, equilibrada amb petites zones de color,
tot i que amb moltes variants; un altre exemple podria ser la Composició amb
negre, vermell i gris, de 1927 (v. fig. 67).
Cal també assenyalar una altra qüestió: l’any 1921 Mondrian va pintar disset
quadres, el 1922 quinze, i dos el 1923; el 1924 no va fer ni una pintura, i el 1925
en va acabar quatre, que havia començat anys abans [BOIS, 1994, 369-370].
Aquests darrers anys de poca activitat pictòrica, en canvi, són els anys en què
Mondrian més a fons va treballar en la transformació del seu estudi, al que com
hem dit abans va repintar i arranjar de nou, i hi va esmerçar molt de temps i
esforços. Aquesta cronologia suggeriria que Mondrian es va prendre un període
de reflexió en el seu treball pictòric, però que no va deixar d’experimentar a nivell
plàstic; i que aquesta experimentació la va portar a terme no sobre el llenç, sinó
directament en el seu entorn de l’estudi. És possible doncs que puguem parlar
d’una “crisi” en la seva producció pictòrica esdevinguda el 1923, però no pas en
el sentit d’una renúncia o negació; més aviat s’ha d’entendre com una parada i
replantejament en el treball en un mitjà, però el neoplasticisme es continua
desenvolupant en altres mitjans artístics. Malauradament no tenim fotografies
d’aquest període que ens permetin veure els diversos estats de transformació de
l’espai, i les fotografies de 1926 ens mostren ja un estadi, podríem dir, de repòs.
Un element destaca i vincula també aquest espai amb la pintura d’aquesta
època: i és que en l’estudi només hi veiem dos colors (groc i vermell), coincidint
amb el fet que des de 1925 Mondrian abandona la idea d’utilitzar sempre els tres
colors en totes les pintures neoplàstiques com havia fet fins aleshores. A partir
d’aquest moment, a vegades utilitzarà un, dos, o fins i tot cap dels colors
neoplàstics habituals.
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Seuphor assenyala en la seva descripció que tant aquestes fotografies com la
reconstrucció proposada per l’equip de Postma recullen bé com era l’estudi entre
1923 i 1925, però que cap a 1928 aquest era molt més colorista [POSTMA, 1995,
11]; de fet el 1927, i després d’un període de gran activitat pictòrica, Mondrian va
tornar a dedicar-se a arreglar l’estudi, com també ho va fer el 1928315. Per això
una fotografia molt interessant és la que es va fer el novembre de 1929, en què
veiem la paret frontal de l’estudi de Mondrian amb un total de quatre quadres
recolzats sobre el mur (v. fig. 68)316; també veiem com la catifa ha estat
curosament col·locada de forma que ens recorda una de les pintures romboïdals
(també anomenades “diamants”) de l’artista. Els quadres recollits en aquesta
imatge ens mostren els dos tipus principals de pintura que Mondrian estava
treballant en el període que va aproximadament de 1928 a 1932: composicions
amb un gran rectangle blanc ocupant un lloc preeminent i els altres plans de
color col·locats en una posició excèntrica, com els quadres recolzats a terra; i
composicions dividides en quatre grans parts relativament equilibrades, com la
que està recolzada a sobre d’aquests. En totes aquestes obres ens trobem
també amb una tipologia que Bois veu com a característica del període i que
anomena “oberta”, en tant que els rectangles principals ocupen zones a la
cantonada o al límit de la tela [BOIS, 1994, 352].
En tot cas allò més interessant pel que aquí ens ocupa és observar com la
distribució dels rectangles de color a la paret es compenetra i es correspon amb
la dels rectangles de color i no-color dels quadres, que es pot intuir encara que la
foto sigui en blanc i negre; comparada amb les fotografies de 1926, aquí veiem
que ha desaparegut aquella estructura tan equilibrada, i en canvi apareixen una
multitud de plans de colors diversos de forma que es crea una continuïtat real
entre les pintures i la paret. I de nou, i tot i el blanc i negre, una comparació
aproximada amb els colors reals que sabem que tenien les pintures ens fan
suggerir que els plafons que veiem en colors més foscos son quasi tots vermells,
315

S’hi va dedicar dos o tres mesos al llarg de l’estiu de 1927, segons li va escriure a Oud en una
carta [WELSH-JOOSTEN II, 1998, 137]. I de nou, el juliol de 1928 va tornar a pintar i refer l’estudi i
l’habitació petita amb la cuina [WELSH-JOOSTEN II, 1998, 140]. Sembla doncs que l’estiu era la seva
època preferida per fer aquestes reformes.
316

Els quadres són els que Mondrian va enviar a la segona exposició d’A.S.B. que va tenir lloc a
l’Stedelijk Museum d’Amsterdam l’octubre de 1929. El quadre central és la Composició amb
vermell, blau i groc (1928); el que està recolzat sobre d’aquest és Composició nº II o Composició
amb groc i blau (1929), i el que queda més a la dreta de la fotografia és Composició nº I o
Composició amb vermell i negre (1929).
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menys el que apareix més a l’esquerra que podria ser de color blau. A més de la
paret i els quadres, a la foto també hi veiem la catifa esmentada, una tauleta
(que segurament era de color vermell) i la maqueta del decorat teatral per
Seuphor que Mondrian havia dissenyat; tots aquests elements formen part
també de l’arranjament neoplàstic curosament ordenat i disposat que Mondrian
ens mostra, en una de les imatges potser més emblemàtiques per fer-nos una
idea de com podria haver arribat a ser aquest entorn total neoplàstic que
Mondrian es va proposar de crear.
Podem comprovar fins a quina mesura pintura i estudi es relacionaven
comparant aquesta imatge amb una fotografia que es va publicar el març de
1930 a la revista Das Kunstblatt (v. fig. 69) (i per tant suposem que realitzada
entorn d’aquesta data), en què l’estudi ha tornat a canviar. Alguns dels plafons
que veiem a la fotografia anterior continuen ocupant el mateix lloc, però també
veiem una sèrie d’espais buits, mentre que en l’anterior fotografia tota la
superfície de la paret estava coberta de rectangles de cartolina, molts dels quals
segurament en vermell; comparant les dues imatges, aquesta segona sembla
més austera, però també s’observa com l’espai no està arreglat amb tanta cura
com en la fotografia anterior. L’element més destacat aquí és però el cavallet,
que a la imatge de 1929 quedava ocult per les pintures; l’evolució d’aquest
objecte és també interessant d’analitzar. A la primera imatge que teníem de
l’estudi, de 1923, el cavallet es veu del seu color natural de fusta (v. fig. 50); a les
fotografies de 1926, apareix sempre pintat de negre. Del 1928 tenim una sola
fotografia, de poca qualitat, en què apareix El Lissitzky a l’estudi de Mondrian (v.
fig. 70); aquí ja veiem com el cavallet està pintat de colors blanc i negre, igual
que a la imatge esmentada de 1930. Una altra fotografia feta per Seuphor el juny
del mateix any, però, ens mostra un cavallet de color blanc (v. fig. 71), color que
manté en la resta de fotografies. Aquests canvis de color suggereixen la
importància que per a Mondrian tenia el cavallet en el context de la paret:
sempre situat al centre, funciona com una articulació de línies horitzontals i
verticals blanques o negres en moments diversos, fent present en l’espai la
graella lineal que d’altra manera no veuríem mai en el context arquitectònic. La
peça a més adquireix un caràcter gairebé com de relleu escultòric (neoplàstic), i
aporta un altre element plàstic al context de l’entorn. En la fotografia de Seuphor,
que fou publicada a la revista Cercle et carré, veiem com la paret està
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acuradament recoberta de rectangles de colors en una disposició diferent de la
de 1929, però que pertany al mateix tipus: molts petits rectangles de colors
distribuïts de forma uniforme i regular, com en un mosaic, creant un ambient
neoplàstic homogeni.
A banda d’aquestes imatges, en les que es mostra preferentment la paret frontal,
tenim altres fotografies d’aquests anys de tipus més íntim que ens permeten
entreveure altres aspectes de l’estudi. Una imatge de 1927, per exemple, ens
mostra a Mondrian i Til Brugman asseguts just davant de la cantonada que
separa l’entrada de l’estudi (v. fig. 72); és una imatge curiosa, perquè aquí la
paret del darrere és d’un color molt fosc, amb els rectangles de color a sobre que
creen un efecte inhabitual. En la fotografia de El Lissitzky ja esmentada, de 1928
(v. fig. 70), es veu poca cosa a banda del cavallet i de la tauleta: un rectangle de
color sobre una paret clara; és possible que la fotografia es fes durant un dels
períodes de transició en l’arranjament de l’espai. Tenim també una fotografia de
l’agost de 1929 en què apareixen Mondrian i un grup d’amics (amb Seuphor i
Alexandra Exter, entre altres), que ens permet veure l’entrada de l’apartament
convertida ara també en un espai molt similar a la paret frontal, amb les parets
recobertes de rectangles de colors combinades amb dos miralls (v. fig. 73). I
aquesta mateixa vista ens la que ens permet veure la fotografia de Seuphor de
1930 en què apareixen els Vantongerloo i altres visitants a l’estudi de Mondrian
situats en el mateix lloc (v. fig. 74), però que ara permeten veure clarament
aquest espai completament arranjat també segons els cànons neoplàstics.
D’aquest conjunt d’imatges se’n dedueix que, com que les fotografies que es van
publicar van ser gairebé sempre les de la paret frontal, aquest era sens dubte
l’espai privilegiat per Mondrian per arranjar-lo segons els seus criteris i fer-ne al
mateix temps una demostració; però el fet que les fotografies més privades ens
permetin veure com la resta de l’estudi també va anar esdevenint neoplàstic
segons els mateixos criteris, ens fa veure que aquesta opció no era per
Mondrian només un manifest artístic, sinó una veritable opció de vida que ell
creia vàlida de forma universal.
Les transformacions a l’estudi van continuar al llarg dels anys 30. Del 1931 tenim
una imatge en què Mondrian posa al seu estudi davant de la paret frontal (v. fig.
75), en què veiem el cavallet blanc en el qual hi reposa el mateix quadre (no
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acabat) que veiem en la fotografia de 1930 (v. fig. 71), i a terra hi ha Composition
en blanc et noir I; no sembla tampoc que la paret hagi experimentat massa
canvis respecte a aquesta imatge anterior. Si que veiem canvis, però, a la
fotografia de 1933 (v. fig. 76); aquí el pintor posa dret davant la paret frontal, al
costat de dues pintures posades al cavallet, una de les quals és el quadre
romboïdal Composició amb línies grogues (1933), una de les seves peces més
equilibrades i serenes. A la paret hi veiem menys varietat de colors i una
distribució que també ens sembla més pausada; hi predominen els no-colors, i
els colors apareixen en només quatre ocasions (potser dues peces de color groc
i dues de color vermell?). Aquesta nova distribució ens recorda la claredat que
apreciàvem en les imatges de 1926, i per tant representa un canvi respecte les
fotografies de cap a 1930, molt més complexes en aquest sentit. Respecte les
fotografies de 1926, aquí també ha canviat, per cert, la disposició del mobiliari: al
terra veiem dues catifes, i només hi ha una taula en un lateral, amb la qual cosa
l’espai queda molt més net317. De 1934 disposem de dos jocs de fotos, unes
preses el mes de maig (v. figs. 77 i 78) i les altres el mes de juny (v. figs. 79 i 80);
tot i que aquí es veu poca cosa de l’espai de l’estudi, tot sembla indicar (fixantnos sobretot en les fotografies del maig), que no hi ha hagut canvis decisius
respecte la imatge de l’any anterior, almenys pel que fa als rectangles de color.
En aquestes imatges es torna a posar de manifest el paper del cavallet com a
objecte purament formal, que servia a Mondrian per presentar les seves obres,
sigui a possibles clients, sigui a través de la fotografia. Aquestes són les darreres
fotografies que tenim de l’estudi de la rue de Départ.
En resum, el conjunt de fotografies de l’estudi de la Rue de Départ entre 1926 i
1934 són una prova evident, en primer lloc, de que aquest va ser un espai que
va patir contínues transformacions, més o menys radicals. D’aquí en podem
deduir el seu valor experimental pel que fa a l’anàlisi de les relacions entre
pintura i arquitectura, ja que va ser l’únic espai en què Mondrian va poder portar
a la pràctica les seves idees en aquest sentit. També podem deduir-ne que per
Mondrian aquestes transformacions eren fruit d’una necessitat gairebé vital: tot i
317

Aquesta fotografia va ser publicada pel seu autor, Charles Karsten, a la revista holandesa
d’arquitectura De 8 en Opbouw, contraposant-la a un autoretrat del pintor holandès finisecular
Josef Israels, i amb aquest peu de foto: “Dans la confusion de cette période bouleversée,
beaucoup se sont accoutumés à penser sur fond noir. / Mais l’oeuvre de l’époque, si hardie si
périlleuse, si belliqueuse, si conquérante, semble attendre de nous que nous pensions sur fond
blanc.” [citat a WELSH-JOOSTEN II, 1998, 155]
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que ja hem esmentat el valor representatiu i públic que va anar adquirint aquest
espai, també és cert que de tot el que hem anat dient es desprèn que la seva
evolució havia d’anar paral·lela a la personal del propi artista, en tant que per
aquest era fonamental que l’espai de treball i habitatge s’adeqüés a les
necessitats de qui l’ocupava. Com hem vist també, seria arriscat intentar fer
comparacions directes entre l’evolució de la pintura i la de l’estudi, malgrat que
probablement es poden establir alguns vincles. Més que en buscar relacions
concretes, però, l’interès de la proposta de Mondrian està (de forma similar al
que dèiem per Kandinsky) en el projecte del desenvolupament de l’estudi com a
obra total, i més que això, en la dissipació del propi valor artístic en la creació
d’un entorn domèstic integral. En el triàleg Mondrian s’havia preguntat sobre si
era necessari aplicar les mateixes nocions plàstiques a tots els elements que es
troben en una habitació, i ell mateix es responia que si, perquè és la única
manera d’assolir la unitat; la desaparició del quadre en seria una conseqüència:
“El cuadro abstracto-realista podrá desaparecer tan pronto como podamos
trasladar su belleza plástica en torno a nosotros mediante la división en colores
de la habitación.” [NA, 105]. En el seu estudi de la Rue de Départ Mondrian es
va ocupar exactament d’això, d’explorar les possibilitats de convertir tot l’entorn
en un espai fruit de la nova bellesa neoplàstica, amb totes les seves
implicacions.
Totes les descripcions que es conserven d’aquest estudi fetes pels seus diversos
visitants coincideixen en alguns detalls bàsics: una entrada i una escala fosques,
com també ho era l’espai d’entrada a l’habitatge; però després d’obrir la porta de
l’estudi en si, una explosió de llum, brillantor i netedat. D’entre totes, reproduïm
la de Michel Seuphor per la seva expressivitat: “When you entered, it was still
dark, but when you went through that second door, when that opened, you went
from hell to heaven. Beautiful! It was incredible. When the door opened and you
stepped in, you were in another world. An incredible feeling of beauty, of peace,
of quiet and harmony.” [citat a POSTMA, 1995, 9]. Sens dubte, Seuphor empra per
descriure l’espai aquells termes que al propi Mondrian més l’haurien satisfet; i
concretament la idea de que el pas del passadís (el món exterior) a l’estudi és
com el salt de la terra al cel, aquest “altre món d’increïble bellesa, pau i
harmonia”, correspon perfectament a la voluntat del pintor de que el seu estudi
fos comprès com l’espai utòpic de l’harmonia absoluta que tant en la seva
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pintura com en els seus textos havia intentat fer possible sense defallir. És en
aquest sentit que aquest espai emblemàtic, que tots els autors que s’ocupen de
la qüestió coincideixen en definir com el més carismàtic, important i representatiu
de tots els interiors projectats o realitzats pels membres de De Stijl, esdevé
paradigma d’aquesta recerca de l’universal a través de l’obra total que una i altra
vegada hem destacat com a tret principal i definitori de la trajectòria artística de
Mondrian.
D’entre tots els testimonis sobre l’estudi de la Rue du Départ voldria encara
presentar-ne un altre, per la seva significació: el de Kandinsky, tal i com el va
narrar la seva vídua Nina. Més enllà de l’afecció d’aquesta per l’anècdota, és
possible que l’esperit d’allò que ens explica es correspongués prou
aproximadament a la impressió d’astorament del pintor rus:
“Un día le visitamos en su estudio de la Gare Montparnasse, y nos
sorprendió el interior de su piso. Los muebles y las paredes tenían los
colores que Mondrian utilizaba en sus cuadros.
Cuando ya estábamos en la calle, Kandinsky me dijo asombrado: “No
comprendo cómo puede pintar en ese conjunto de colores”.
La decoración del taller era característica de la personalidad de
Mondrian. Alejaba todas las ideas que no correspondieran a su arte, y
mostraba un carácter centrado principalmente en sí mismo como
Malewitsch [sic].” [NINA KANDINSKY, 1990, 171]
Quan Mondrian es va veure obligat a deixar aquest estudi el març de 1936, en
va ocupar un temps un altre al 278 del Boulevard Raspail. La millor fotografia
que tenim d’aquest espai és una imatge de l’agost d’aquest any en què Mondrian
està acompanyat del seu germà Carel i de la seva cunyada (v. fig. 81). Tots tres
es situen a l’entorn d’una tauleta blanca, l’únic moble que es veu; l’estudi (que
tenia un altell o segon pis, com ens indica l’escala) apareix completament pintat
de blanc, però Mondrian ja hi havia col·locat diversos rectangles de colors.
Aquests però semblen estar situats de forma molt dispersa, i no mantenen entre
si cap relació estructural com semblaven mantenir en totes les seves etapes els
de l’estudi anterior, en què la seva distribució evocava pràcticament una pintura.
De fet en una carta del mes de maig d’aquest any Mondrian ja havia advertit que
encara no havia pogut arreglar l’estudi com volia, però que almenys l’havia pintat
i hi havia afegit plans de color [WELSH-JOOSTEN II, 1998, 165]. Però en tot cas
aquesta nova distribució apunta el que veurem a partir d’ara en totes les imatges
dels diferents estudis: aquesta “deconstrucció” dels plans de color que ja no
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semblen articulats per cap graella, encara que aquesta fos, en les parets
anteriors, invisible.
D’aquest estudi també en queda un retrat seu, fet per Kurt Schwitters, en què
només es veu, a darrera, una escala i el quadre Composició amb groc de 1936
(v. fig. 82).

També tenim una altra fotografia de 1937 en la qual Mondrian

apareix envoltat d’algunes de les seves pintures de l’època en què estava
assajant nous mètodes compositius, però tampoc s’endevina res de l’entorn (v.
fig. 83); i un parell d’imatges en què es veuen les obres en què treballava (v. figs.
84 i 85). En una d’elles s’intueix la paret, amb tota una sèrie de rectangles
col·locats dispersament, però se’n pot dir poca cosa.
Aquest estudi el va haver d’abandonar aviat també per exiliar-se a Londres, el
setembre de 1938, arran de l’amenaça latent de la propera guerra; recordem que
l’any anterior dues de les seves obres de 1923 i 1928 havien format part de
l’exposició nazi Entartete Kunst. Es va instal·lar en un estudi al núm. 60 de
Parkhill Road, a Hampstead, que va fer pintar tot de blanc, i hi va instal·lar els
pocs objectes que es va poder emportar: el gramòfon, manuscrits, quadres
acabats i inacabats. Els bombardejos de Londres, però, faran que s’afanyi també
a abandonar la ciutat, i l’octubre de 1940, als 68 anys, arriba a Nova York.
S’ha escrit molt sobre l’impacte que la ciutat dels gratacels va exercir sobre la
seva persona i la seva obra; i en efecte, es podria dir que en aquests darrers
quatre anys de la seva vida la seva pintura neoplàstica va canviar més que no ho
havia fet en els vint anys anteriors318. A Nova York, Mondrian va viure
l’experiència de la metròpolis del s. XX d’una forma que París, ciutat que
urbanísticament corresponia més a criteris del XIX, no li havia pogut oferir; i a
més també va tenir ocasió de descobrir les darrers novetats en l’àmbit del jazz,
que precisament en aquests anys estava vivint una important revolució [COOPER,
2004, 41-43]. A banda de la seva evolució artística, Mondrian va dedicar molt de
temps també a treballar en el seu primer estudi del número 353 E del carrer 56;
318

Un cas paradigmàtic per estudiar els canvis que la pintura de Mondrian va experimentar en
aquest darrer període ens l’ofereixen la sèrie de disset pintures que s’han anomenat
“transatlàntiques”, les obres que Mondrian va començar a Europa i que un cop als Estats Units van
ser acabades, retocades o repintades. Per aquest tema, veure especialment Mondrian: The
Transatlantic Paintings [COOPER, 2001] i el catàleg raonat de les seves obres [WELSH-JOOSTEN II,
1998].
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la documentació gràfica que tenim d’aquest espai no ens il·lustra massa sobre
com era (v. figs. 86 i 87)319, però tenim algunes descripcions escrites que ho
compensen320. D’aquestes, potser la més il·lustrativa és la que ens ofereix
Sidney Janis:
“The interior of the studio is a reflection of his personal discipline, of a
piece with his painting. It is brilliantly lighted, carefully planned, simply but
ingenously furnished, clinically clean. The white surfaces of the walls are
broken by rectangular color areas of cardboard – red, blue, yellow,
unequal in size- placed to form a typical Mondrian arrangement. To him
the oblique is weak and the curve weaker still, so he has covered the
curves on his studio doorway with rectangular shapes to eliminate the
offending note.” [citat a WELSH-JOOSTEN II, 1998, 173]
Veiem doncs com continuem trobant elements que ja eren presents en els
estudis de París: la lluminositat, la simplicitat i l’ordre, les cartolines de colors, la
insistència en la perpendicular. I que també trobarem en el posterior i darrer
estudi que va estar situat al n. 15 E del carrer 59, al que es va traslladar l’octubre
de 1943 (v. figs. 88 - 98); en aquest cas citem la descripció de Arriat Grossman
Janis:
“Mondrian’s studio attested to the heroic abnegation of a monk. And yet,
because of the large areas of white walls upon which were placed bright
spots of cardboard, it was as gay as a child’s world. His last place
consisted of a kitchen, a painting room and a tiny antichamber. It was
furnished with a refrigerator, a victrola radio combination, both gifts, a cot,
a drafting table, and an easel which stood like an altar, alone at the end of
the almost barren room. It was specially altar-like at night, when the
floodlights on either side were centered on it. The few bookshelves and
seats were wooden fruit crates painted white and reinforced with thin
strips of wood, creating a distribution of areas that gave the eye the same
pleasure as do neo-plasticist compositions. “They are like my paintings”,
Mondrian said of them. The rectangular pieces of cardboard pinned to the
walls were parts of a geometric-esthetic game which served with him as
an experiment in equilibrium, in which relationships were being continually
studied. The infinite number of pinholes about these colored areas proved
319

Els estudis de Nova York van ser fotografiats primer per Fritz Glarner, pintor que havia conegut
Mondrian a París, però les fotografies en color que se n’han fet més populars són les que Harry
Holtzman va fer del segon estudi després de la mort de Mondrian (l’1 de febrer de 1944) (v. figs.
88-94); Holtzman, de fet, va fotografiar, documentar i filmar l’espai i després el va mantenir obert a
les visites del públic durant sis setmanes, cosa que mostra la seva consciència de la importància i
del paper integral que l’arranjament d’aquest tenia en la comprensió del conjunt de l’obra del pintor
holandès [COOPER, 2001, 15].
320

Per exemple, les de Charmion von Wiegand i Gerard Hordjik [citades a WELSH-JOOSTEN II, 1998,
173]
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the dozens of times they had been shifted. All of them were separate,
there was no overlapping, and there were no lines between them as there
were in his pictures. They were floating spaces of color, probably the next
step to have been taken in his new work.” [citat a WELSH-JOOSTEN II,
1998, 181]
Com veiem, en aquest cas l’autora fa un èmfasi especial en la relació entre
aquest espai i la pintura neoplàstica de Mondrian, segurament estimulada per la
pròpia reflexió del pintor sobre el fet que aquestes parets amb els seus
rectangles eren com les seves pintures, la reflexió més concreta sobre la qüestió
que en tinguem. És interessant també com apunta la possibilitat de que les
futures obres del pintor haguessin seguit en aquesta línia dels plans flotants de
color, sense graella lineal, fent seva la idea de que existia efectivament un vincle
entre l’obra de l’artista i l’evolució del seu estudi. La interrelació entre la pintura i
l’estudi de Mondrian continua essent doncs important en aquesta darrera etapa; i
així, tal i com ara Mondrian està experimentant amb una forma completament
diferent a l’hora de treballar les seves retícules, fent-ho cada vegada més a base
de petits quadrets, també les parets es cobreixen de rectangles de colors molt
més petits que els que havíem vist als estudis parisencs. Com en els seus
anteriors espais, els rectangles continuen essent de colors vermell i groc
sobretot, i també blanc i blau en menor mesura. Val a dir també que en aquest
context la presència del gran quadre Victory Boogie-Woogie en un racó (que ens
remet a la “cantonada bella” dels pagesos russos, que Malèvitx havia evocat
quan va exhibir per primer cop el Quadrat negre sobre fons blanc), la seva
darrera pintura que va deixar inacabada, esdevé icònica (v. fig. 99)321.
Tal i com he intentat mostrar en aquest darrer capítol, l’estudi de Mondrian ens
apareix com l’intent més reeixit, no només de la seva producció, sinó podríem dir
que gairebé de tot el neoplasticisme, per tal de crear un espai en què es
complissin tots els requeriments que els seus mateixos integrants havien anat
apuntant com a imprescindibles. Mondrian va escriure que l’interior d’una casa ja
no podia ser en el segle XX un conglomerat d’habitacions, quatre parets amb
forats per les portes i les finestres, sinó que la casa per ell s’entenia com “a
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A banda de amb la cantonada sagrada o bella dels russos, les pintures romboïdals o diamants
de Mondrian s’han comparat també sovint amb els escuts que es penjaven en algunes esglésies
holandeses al s. XVII, com ho mostren les pintures de l’època (per exemple, les imatges d’interiors
de Pieter Saenredam) [SAXON, 1979]
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construction of planes in color and noncolor unified with the furniture and
household objects, which will be nothing in themselves but which will function as
constructive elements of the whole” [WS, 212]. Això és el que Mondrian va
intentar fer en els diversos espais que va ocupar, convertir-los en aquestes
estructures de plans en què tots els elements i els colors o no-colors d’aquests
funcionessin com a parts relacionals d’un tot. Si això va poder ser possible en
aquest context i no es va poder dur a la pràctica en altres projectes en què van
treballar els artistes i arquitectes de De Stijl, es deu sobretot al fet que Mondrian
era el seu propi client, i que per tant la seva llibertat en tots els sentits era
absoluta:
“El estudio de Mondrian era un espacio privado que hacía las veces de
escenario en el que el artista podía experimentar, en absoluta libertad,
con sus diseños de color. No le constreñían en él las condiciones que
imponían los encargos ni las limitaciones que podían derivarse de una
empresa en colaboración. El estudio era para él un entorno utópico, un
ejemplo para el futuro, algo que por razones prácticas no volvería a
realizar nunca en ningún otro contexto.” [TROY, 1986, 180]
Certament cal dir aquí també que Mondrian no va construir mai una casa, un
edifici o un espai nou, sinó que de fet només va treballar en la mesura del que li
va ser possible els diversos espais preexistents, una sola habitació en tots els
casos. El seu treball no és el de la creació completa d’espais arquitectònics, sinó
que es va limitar a l’arranjament d’un espai interior i domèstic concret, el seu, en
què no hi va fer cap intervenció estructural; la seva aportació té més aviat a
veure amb la selecció i disposició de mobles, amb la tria dels colors i sobre tot
amb l’ordenació i l’ambient general de l’espai. Podríem dir fins i tot que la seva
intervenció té un caire més decoratiu, d’interiorista, que no pròpiament
arquitectònic; però en realitat allò que la fa rellevant és la síntesi de tots els
elements, el seu confluir en el desenvolupament d’una nova manera d’entendre
l’entorn de l’home modern en el qual cada art perd rellevància per si mateixa i
passa a integrar-se en una unitat superior. És des d’aquest punt de vista que
l’estudi de Mondrian esdevé microcosmos, i per tant, igual que la seva pintura,
model assumible, de l’ordenació i l’equilibri ideals i anhelats de l’univers.
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4.2.5. Conclusions
Being human is number one, and
then art (or nonart) arises of itself 322
El 1931 Mondrian va donar per acabat, després de tres anys de treball (tot i que
encara hi seguiria introduint correccions i modificacions), el text del que hauria
estat el seu darrer “llibre” si s’hagués arribat a publicar; el títol era L’Art et la vie, i
l’encapçalament de la primera pàgina era el següent: L’ART NOUVEAU – LA VIE
NOUVELLE (La Culture des Rapports Purs)323. Aquest text, que ha estat
considerat per diversos autors una mena de testament del pensament de
Mondrian [FAUCHEREAU, 1994, 39], representa també el moment culminant d’una
llarga trajectòria en la que la gran preocupació del pintor havia estat i continuaria
essent fins a la fi de la seva vida la reflexió sobre les relacions entre l’home, l’art i
la societat; des dels seus primers escrits Mondrian havia insistit una vegada i
una altra en què la nova pintura no tindria cap sentit si no havia d’integrar-se en
un projecte de renovació total de l’home i el seu entorn. La dualitat i fins a cert
punt la contradicció de la seva proposta, doncs, es torna a fer present: si des del
punt de vista estrictament plàstic la nova pintura neoplàstica era un objectiu, des
d’una perspectiva artística més àmplia, i en tot cas des d’un punt de vista social,
és només un instrument per tal d’assolir, en darrera instància, un objectiu tan
ambiciós com la felicitat: “By helping to abolish the hindrance of particular forms,
by establishing pure mutual relationships, we can achieve their future
equivalence and thus the future happiness of all.” [AV, 272]
D’entre els innombrables fragments en què Mondrian ens parla de les relacions
que ell veu entre aquests “art nou” i “vida nova” que veu sorgir al seu voltant,
potser un dels més explícits és el que es troba precisament en el prefaci al text
que acabem de citar; en aquest text, redactat el 1932 amb posterioritat a l’article,
Mondrian escriu:
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Fragment d’una carta escrita a Oud el 22 maig de 1926 [citat a HOLTZMAN-JAMES, 1993, 244]

323

De fet estava titulat en francès i en anglès : THE NEW ART – THE NEW LIFE: The culture of
pure relationships. El text original era en francès, i més endavant va pensar en traduir-lo ell mateix
a l’anglès per publicar-lo a Londres; si ho va arribar a fer, el text no s’ha trobat.
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“The culture of art demonstrates that only man’s development in the
distant future can create universal equilibrium through the establishment
of equivalent relationships. These relationships are already realized in
pure art -art free from figuration and all limiting form- expressing the
beauty of equivalent relationships exclusively through pure line and color.
This art is an image of the ideal human goal toward which humanity is
moving” [AV, 278]
Ja hem vist anteriorment com des del seu punt de vista l’objectiu de la pintura
havia de ser l’expressió consistent i precisa de relacions pures; la importància
del paper concedit al concepte de relació partia del fet que Mondrian considerava
que era impossible conèixer les coses en sí i que només les podíem conèixer en
relació a altres coses, i que la tasca de la Nova Plàstica era justament descobrir i
mostrar amb el màxim de claredat aquestes relacions324. Expressar les relacions
equivalia, per Mondrian, a mostrar la veritat oculta del món; però si a més
aquestes es mostraven en equilibri, l’artista havia aconseguit en el seu quadre
una harmonia que no era encara present en el món exterior, i per tant l’obra es
convertia en un model per a la recerca de l’equilibri, i des d’aquí del seu gran
objectiu, la contemplació de l’universal. Si recordem que per Mondrian és
precisament la nostàlgia de l’universal el que uneix els homes, entendrem fins a
quin punt era important el camí que obria la Nova Plàstica.
El fragment que he citat ens remet directament al paper de l’art en l’evolució de
l’home, i en conseqüència, de la societat; la història de l’art demostra, segons
Mondrian325, que només el desenvolupament de l’home en la direcció correcta el
pot conduir a assolir l’ideal d’equilibri en la seva vida social, i això només
passarà quan s’hagi aconseguit que les relacions entre els individus siguin
equivalents. El model per aquesta equivalència és justament la pintura abstracta,
la qual, purificada de l’obstacle que representava la figuració, expressa la bellesa
i l’equilibri de les relacions a través de mitjans purs. Bois insisteix en el seu
article que per Mondrian, cadascuna de les seves pintures neoplàstiques era una
mena de model microcòsmic per a un macrocosmos encara no existent, i que la
possibilitat gairebé infinita de combinació dels seus elements plàstics bàsics
324
Portant aquesta idea al límit, podríem comparar les relacions de Mondrian amb les
correspondències a les que fèiem referència en començar el treball, de forma que finalment l’obra
de Mondrian potser ens il·luminaria precisament sobre l’existència d’aquestes correspondències.
325

“[...] Although still oppressed by forms of every kind, the new life is slowly freeing itself of them.
Whoever doubts this, whoever denies that this evolution will not only continue but will result in a
higher state, has only to follow the course of art’s plastic evolution to its end” [AV, 258]
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constitueixen la matriu d’aquest nou univers estàtic [BOIS, 1994, 315]. L’art pur
del neoplasticisme, acaba dient Mondrian, és la imatge visible de l’ideal al qual
aspira l’home, de manera que la conclusió podria acabar essent que “la visión
plástica pura debe edificar una nueva sociedad, del mismo modo que, en arte,
ha edificado una Nueva Plástica. Será una sociedad fundada en la dualidad
equivalente de lo material y de lo espiritual, una sociedad constituida por
relaciones equilibradas.” [NA, 57-58]
Com ja hem anat esmentat, el paper que Mondrian atorga a l’art en la seva
concepció del món és per tant crucial. La seva funció és, d’alguna manera,
profètica en un sentit similar al que vèiem en l’artista ideal que pensava
Kandinsky; l’art és el que ha de demostrar a l’home que el progrés cap al futur és
possible: “Art demonstrates that life, through equivalence of its opposed aspects
–despite their different nature – can approach real equilibrium” [AV, 254], és a
dir, l’art (s’entén, l’art neoplàstic, purificat de tots els elements aliens) ensenya a
l’home que és possible aconseguir l’equilibri a partir de l’establiment conscient de
relacions equivalents. En aquest sentit és important assenyalar també que
Mondrian no parla d’aquesta relació art-vida com d’una cosa teòrica, sinó que en
diversos moments fa comparacions explícites i concretes entre temes socials i
elements plàstics; per exemple, compara el nou ordre internacional d’igualtat i
respecte entre les nacions que ell proposa amb l’estructura dels seus quadres,
en què “the rectangular planes of varying dimensions and colors visibly
demonstrate that internationalism does not mean chaos ruled by monotony but
an ordered and clearly divided unity” [AV, 268], i continua encara establint
analogies entre els límits definitius però no tancats que apareixen en les seves
composicions i la necessitat que en el futur les fronteres entre països també
estiguin clares, però no siguin impermeables i permetin el lliure pas de qui ho
vulgui. Mondrian està doncs totalment convençut que la Nova Plàstica és un
model visible, pràctic i realment efectiu de convivència i organització social en
tots els àmbits.
El nou model social que Mondrian proposa només es realitzarà en un futur
llunyà, i serà el resultat d’un procés evolutiu de l’home de cares a millorar les
seves condicions de vida (i aprofito per insistir una vegada més encara en què
aquest concepte d’evolució és per Mondrian d’origen clarament teosòfic). Si en
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Kandinsky vèiem que aquesta evolució seguia una direcció que anava del
material cap a l’espiritual, en Mondrian, tot i que aquest tema també és
important, l’evolució es pensa més en termes del particular versus l’universal;
aquesta evolució es veu, com sempre, en termes de relacions: l’home, des de la
seva individualitat, entendrà que per si sol no és res, sinó que la seva existència
només té sentit si es viu en relació amb la dels altres homes. I, més encara, que
aquestes relacions hauran de ser pures, equilibrades i equivalents per tal que
d’elles en sorgeixi una nova societat, que veurà així en l’equilibri retrobat
l’expressió tangible de l’universal primigeni. Mondrian ho expressa amb aquestes
paraules:
“As “man”, as “individual”, man seeks individual equilibrium despite his
vague consciousness of the need to achieve universal equilibrium. [...]
The fact must be emphasized that for art and for life it is a matter of
universal equilibrium and not of individual equilibrium. [...] The search for
particular equilibrium (personal interest) thrives on hate, produces death.
[...] But universal equilibrium is completely different: in art it does not know
symmetry, in life it does not seek sameness but only mutual equivalence;
it knows only love and creates unity.” [AV, 278]
Es tracta doncs d’aconseguir que a partir del que els individus veuen expressat
en la Nova Plàstica de la pintura pura, aprenguin ells també a reconèixer-se a si
mateixos, no com a idèntics, però si com a iguals, en el sentit en què tot i les
diferències individuals hi ha alguna cosa comú que els uneix i els identifica, i
puguin així construir una societat igualitària, menys jerarquitzada i més justa. La
missió de la nova pintura adquireix així una rellevància transcendental, perquè
d’ella depèn aquesta radical transformació social326.
En aquesta explicació del nou model social Mondrian no dubta en posar èmfasi
en la necessitat de que cada individu ha d’actuar des de la seva pròpia llibertat, i
que de fet el nou ordre social afavorirà aquest desenvolupament de les llibertats
individuals327; però aquí també sorgeix un primer element contradictori i ambigu
326

Mondrian és ben conscient que el pas de la vida individual a la col·lectiva és un repte per un
futur no precisat: “I have always fought the individualist in man and have tried to show the value of
seeing in a universal way; but this does not mean I believe in full collectivism for the present. That
is the dream of the future.” [WS, 207]
327
“Art demonstrates that the true realization of real life requires individual liberty. The new life will
attain this liberty materially and spiritually. Although joined to others by mutual equivalent
relationships, the individual will be no less free, because of the equivalence of these relationships.”
[AV, 255]
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en la seva teoria, i és que si per una banda reclama aquesta llibertat, per l’altra
sembla proclamar la necessitat de potenciar tots els elements unificadors i fins i
tot uniformitzadors per facilitar l’establiment de les equivalències. Així, Mondrian
recalca que per aconseguir relacions pures, primer és necessari que els dos pols
a relacionar siguin ells mateixos purs, i també explica immediatament que és el
que ell entén per individus purs: “The new art demonstrates that in order to
achieve real equivalence the oppositions of a relationship must be pure. To
become pure they must first be separated, that is disengaged from whatever they
are confounded with” [AV, 267]. Això implica que des del seu punt de vista els
individus que hauran de conformar la nova societat hauran d’estar lliures de
qualsevol compromís i no mantenir cap lligam amb cap jerarquia ni estructura,
incloent aquí l’església, la família o el partit polític328. A la vegada, aquesta nova
societat formada per homes sense compromisos externs no pot estar fundada
sobre sentiments (recordem que per Mondrian el sentimentalisme condueix al
tràgic, i el tràgic destrueix tota possibilitat d’aparició de l’universal), encara que
aquests siguin tant positius com l’amor, la caritat o fins i tot l’amistat 329. En el lloc
d’aquests sentiments particulars, cal reforçar els elements universals i constants
que ens igualen per aconseguir intercanvis i vincles estrictament equivalents:
“But the establishment of universal equilibrium demands strictly equivalent
exchange, mutual equality. [...], so in life the varying appearances of its values
must be reduced to a constant value. Thus, spiritual values can be in equivalent
exchange with material values, and viceversa.” [AV, 267]
Aquests nous individus purificats i deslligats de tot vincle amb el passat, aquests
homes del futur (Aux hommes futurs és la dedicatòria amb la que es va publicar
Le Neó-Plasticisme, el primer text en francès sobre la Nova Plàstica) als quals
Mondrian es dirigeix constantment al llarg de tota la seva obra, són els que ell
anomena “homes nous”. Aquesta idea de l’home nou no és, clarament, original
de Mondrian; ja en Sant Pau trobem una referència molt interessant a aquest
home capaç de despullar-se del passat per renovar-se en l’esperit:

328

“All the old limiting forms, like family, country, etc., long cultivated and protected by church and
state and still necessary today, are seen by the new mentality, in their conventional sense, as
obstacles to truly human life.” [AV, 269]
329

“Love and friendship play an important role in mutual nonequivalent exchange. [...] This [a just
solution] is not achieved by charity or love or friendship.” [AV, 267]
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“Pero vosotros no es eso lo que habéis aprendido de Cristo, si es que
habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad
de Jesús: esto es, que debéis renunciar a vuestra vida anterior y
despojaros del hombre viejo, corrompido por las concupiscencias
engañosas, para renovarse en vuestro espíritu y revestiros del hombre
nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdaderas.” [Efesis 4:2024]
Si busquem fonts més properes en el temps, el referent més immediat és
probablement Nietzsche i la seva teoria del superhome, l’impacte de la qual en el
desenvolupament modern de les ideologies sobre l’home nou es va començar a
fer patent arreu d’Europa a la dècada dels noranta (a França, per exemple, els
primers fragments del Zarathustra es van publicar traduïts a la Revue Blanche el
1892). En tot cas, per Mondrian l’home nou és un prototip de perfecció que es
caracteritzarà per haver recuperat la contemplació de l’universal i que per tant
haurà sabut establir un ritme de vida més natural, més independent i més
lliure330. Així, tot i que aquest nou home es situa en el futur, Mondrian no dubta a
recuperar per ell un precedent bíblic: “As so marvelously portrayed by Adam in
the Paradise story, perfect man is entitled to live without care, even without
working. In this state, he really breathes, he feels his rhythm at one with the vital
rhythm-energy everywhere and in everything” [AV, 256], amb el que es posa
èmfasi en la noció de recuperació del passat paradisíac, i és per tant del tot
congruent amb la seva visió de la nostàlgia de la universalitat. I al mateix temps,
Mondrian el defineix en relació a un fenomen tant actual i contemporani com és
el de la màquina i la tecnologia:
“El hombre nuevo debe ser, en efecto, muy diferente del hombre antiguo.
El hombre nuevo realiza todas las actividades materiales, pero las realiza
por necesidad. Las realiza igualmente bien, pero su actitud con respecto
a ellas es muy otra. Vive en las cosas materiales, pero sin gozar ni sufrir
por ellas, según el viejo estilo: utiliza su ser físicamente como una
máquina perfecta, sin ser él una máquina. Y he aquí precisamente en qué
consiste la diferencia: antes el hombre era una máquina, mientras que
ahora utiliza la máquina, ya sea su propio ser físico o ya la máquina
construida por él.” [NA, 76]
330

La retòrica de l’home nou era compartida per tots els participants a De Stijl; així, el primer
manifest del grup, publicat a la revista el 1918, diu: “1. Hay una vieja conciencia del tiempo y hay
otra nueva. // La primera tiende al individualismo. // La nueva tiende hacia lo universal. // La batalla
del individualismo contra lo universal se revela tanto en la guerra mundial como en el arte de
nuestra época. // […] 4. La nueva conciencia del tiempo está preparada para realizarse en todo,
incluso en la vida externa. // […] 7. […] Simpatizan [los artistas de hoy] con todos los que combaten
espiritual y materialmente por la formación de una unidad internacional en la Vida, en el Arte, en la
Cultura.” [reproduït a DE MICHELIS, 1994, 416]
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Aquesta al·lusió a la màquina ens porta a un altre tema important, i és que
Mondrian, a la manera de les utopies tradicionals, es preocupa per definir
aspectes molt concrets, gairebé quotidians, que marcaran les diferències entre
aquesta societat del futur i el seu present. Així, denuncia la mútua explotació
econòmica i laboral com un dels pitjors vicis del seu temps, critica el patriotisme i
el militarisme com els principals enemics de la nova cultura, i fa referències
explícites a les necessitats de cooperació internacional entre els diversos països
(parla fins i tot de la supressió de duanes i permisos de treball), com ja hem
mencionat abans.
En tot aquest context, Mondrian reflexiona també sobre el paper que la bellesa i
l’art tindran en el món del futur; respecte a la primera, i tot i descartant totalment
el concepte tradicional de bellesa associat al luxe, la decoració i la figuració,
Mondrian creu que pot jugar un rol important sempre i quan s’associï a la utilitat;
de fet, puresa i utilitat en relació a la bellesa són dos termes que van
inseparablement units. Així Mondrian escriu que “we are not yet conscious of the
inutility of the art of the past, and we do not realize that purified beauty and
purified art are imperative needs for the civilized world” [AV, 277], és a dir, que
una bellesa pura és indispensable per a la nova societat. I també diu que
aquesta bellesa es troba més sovint en objectes industrials (una tassa, un avió,
un automòbil, el metro, les modernes obres d’enginyeria,...) [NA, 70-75], que en
moltes preteses obres d’art.
El paper de l’art en sí, doncs, com hem vingut indicant abastament, també és
finalment qüestionat per Mondrian; i és que si bé és cert que per ell l’art té la
missió fonamental de ser el model per una vida nova, també ho és que aquest
paper és d’entrada, temporal: en la societat del futur l’art com a tal, i sobretot la
tradicional distinció entre les diverses disciplines artístiques, està comdemnat a
desaparèixer. El nou home necessita viure en un entorn també totalment nou, en
què no hi hagi rastres del passat ni de l’individualisme, i l’art s’integri de forma
natural amb la vida: “Si se quiere llegar, en el conjunto, a expresar exactamente
un puro equilibrio de relaciones es menester, en efecto, que todo responda a un
principio único, quiero decir, en este caso, el principio de la Nueva Plástica.
Entonces las diversas ramas del arte cooperan automáticamente.” [NA, 101]. És

494

aquesta integració de les arts la que s’haurà d’aconseguir precisament en els
entorns totals neoplàstics en els quals tant van treballar els artistes de De Stijl, i
dels que l’estudi de Mondrian n’és l’exemple emblemàtic. I és des d’aquesta
nova bellesa, que en sorgirà la salvació: “Una concepción de la belleza más
liberada de la materia debe regenerar a la sociedad materialista.” [NA, 94]
Mondrian insisteix en tots els seus textos que aquesta dissolució de les arts en
l’entorn arquitectònic només es portarà a terme en un futur, ja que les condicions
sòcio-econòmiques del seu temps ho feien del tot impossible, com mostren els
fracassos que els seus companys de De Stijl van experimentar a l’hora de
materialitzar els seus projectes més ambiciosos. Fins que aquestes condicions
no es donin realment l’artista només pot intentar d’alguna manera corregir
limitadament, sobretot en els interiors, l’arquitectura i els entorns existents.
Aquesta és la pràctica a la que Mondrian es va dedicar en el seu estudi, del qual
no va alterar cap element essencial, però que en canvi va mantenir en un procés
de transformació contínua, entenent que cadascun dels seus estudis s’havia de
veure com un projecte modèlic de la llar de l’home nou del futur. Només de la
transformació d’aquest interior en podria néixer el nucli que mica en mica
acabaria transformant la totalitat de la casa, i amb ella, el carrer, la ciutat, i
l’urbanisme sencer. És en aquest sentit, doncs, que el procés d’integració de les
arts tal i com Mondrian l’experimenta té un sentit tant ètic com estètic, tal i com el
tenien totes les propostes de De Stijl.
El fet que molts elements plàstics característics de l’estètica del neoplasticisme
els trobem avui en el disseny gràfic i industrial de nombrosos productes de
consum, així com en la publicitat, el mobiliari i l’arquitectura contemporanis, no
ens hauria de confondre sobre l’èxit últim de les propostes del grup. Les seves
reflexions sobre la conversió de l’entorn quotidià en neoplàstic estaven
carregades d’un rerafons moral i filosòfic que, evidentment, tots aquests
productes ni tan sols albiren, i per descomptat aquests objectes no contribueixen
a fer realitat cap dels objectius de transformació profunda als que l’estètica
neoplàstica apuntava [TROY, 1983, 187]. Des d’aquest punt de vista, doncs, cal
acceptar que Mondrian i els neoplasticistes van fracassar, fins i tot allà on les
seves propostes plàstiques han triomfat; la forma ha quedat, però el desequilibri
amb la idea és ara absolut.
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Fig. 32. Església de poble, 1898 c.
Llapis, aquarel·la, pastell i gouache s. paper, 75 x 50 cm

499

Fig. 33. Retrat d’una nena amb flors, 1900-01
Oli s. tela, 53 x 44 cm

Fig. 34. Idil·li de primavera, 1900
Oli s. tela, 75 x 64 cm
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Fig. 35. Flor de la passió, 1901 c.
Aquarel·la s. paper, 72,5 x 47,5 cm

Fig. 36. El núvol vermell, 1907
Oli s. paper encolat s. taula, 64 x 75 cm
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Fig. 37. Devoció, 1908
Oli s. tela, 94 x 61 cm

Fig. 38. Evolució, 1910
Oli s. tela (tríptic), 178 x 85 cm (plafons exteriors) i 183 x 87,5 cm (plafó central)
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Fig. 39. Piet Mondrian i Michel Seuphor, Tableau poème, 1928
Gouache i tinta s. paper, 65 x 50 cm
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Figs. 40 i 41. Piet Mondrian al seu estudi, al n. 10 de la Rembrandtplein,
Amsterdam, 1905. Autor desconegut.
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Fig. 42. Piet Mondrian al seu estudi, al n. 42 de Sarphatipark, Amsterdam, 1908.
Autor desconegut.
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Fig. 43. Fotografia de Theo van Doesburg en què se’ls veu a ell i a la seva dona
Nelly van Doesburg a l’estudi de Mondrian del n. 5 de la rue de Coulmiers, París,
primavera de 1921

Fig. 44. Reconstrucció proposada per Carel Blotkamp de la paret principal de
l’estudi de Mondrian al n. 5 de la rue de Coulmiers, París
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Fig. 45. Tauler d’escacs en colors foscos (composició amb retícula 8), 1919
Oli s. tela, 84 x 102 cm

Fig. 46. Tauler d’escacs en colors clars (composició amb retícula 9), 1919
Oli s. tela, 86 x 106 cm
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Fig. 47. Composició nº II; Composició nº VI; Composició amb negre, blau,
vermell, groc i gris, 1920. Oli s. tela, 100,5 x 101 cm

Fig. 48. Composició A; Composició amb negre, vermell, gris, groc i blau, 1920
Oli s. tela, 91,5 x 92 cm
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Fig. 49. Composició amb groc, vermell, negre, blau i gris, 1920
Oli s. tela, 51,5 x 60 cm
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Fig. 50. Piet Mondrian i Nelly van Doesburg a l’estudi del n. 26 de la rue du
Départ, París, maig de 1923 c.
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Fig. 51. L’estudi de Piet Mondrian del n. 26 de la rue du Départ. Fotografia de
Paul Delbo, 1926
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Figs. 52 i 53. L’estudi de Piet Mondrian del n. 26 de la rue du Départ. Fotografies
de Paul Delbo, 1926
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Fig. 54. Piet Mondrian, disseny pel saló de Ida Bienert, el Saló de Mme. B., 1926.
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Fig. 55. Retrat de Piet Mondrian a l’estudi del n. 26 de la rue du Départ.
Fotografia d’André Kértesz, 1926
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Fig. 56. Vista de l’escala d’entrada a l’estudi de Mondrian.
Fotografia d’André Kértesz, 1926

Fig. 57. Vista de la cuina i dormitori de l’estudi de Mondrian.
Fotografia d’André Kértesz, 1926
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Fig. 58. L’estudi de Mondrian. Fotografia d’André Kértesz, 1926

Fig. 59. L’estudi de Mondrian. Fotografia d’André Kértesz, 1926
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Fig. 60. Vista des de dalt de la maqueta (escala 1:10) elaborada per Frans
Postma i el seu equip, 1989.
A partir de les fotografies de Paul Delbo (v. figs. 51-52)

Fig. 61. Vista interior de la maqueta (escala 1:10) elaborada per Frans Postma i
el seu equip, 1989.
A partir de la fotografia de Paul Delbo (v. fig. 51)
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Fig. 62. Vista interior de la maqueta (escala 1:10) elaborada per Frans Postma i
el seu equip, 1989.
A partir de la fotografia de Paul Delbo (v. fig. 52)

Fig. 63. Resultat de reconstruir els colors de la fotografia de Paul Delbo
(v. fig. 51) segons el primer mètode utilitzat per Frans Postma i el seu equip.

Fig. 64. Resultat de reconstruir els colors de la fotografia d’André Kértesz
(v. fig. 58) segons el mètode científic utilitzat per Frans Postma i el seu equip.
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Fig. 65. Composició amb un gran pla blau, vermell, negre, groc i gris, 1921
Oli s. tela, 60,5 x 50 cm

Fig. 66. Composició amb blau, groc, vermell i negre, 1922
Oli s. tela, 42 x 49 cm

Fig. 67. Composició amb negre, vermell i gris, 1927
Oli s. tela, 56 x 56 cm
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Fig. 68. Vista de l’estudi de Mondrian, en què es veuen les quatre pintures que
va enviar a l’exposició que va tenir lloc a Amsterdam el novembre de 1929.
Fotografia probablement de Charles Karsten.

Fig. 69. L’estudi de Mondrian. Autor desconegut, publicada a
la revista Das Kunstblatt el març de 1930.
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Fig. 70. El Lissitzky a l’estudi de Mondrian, setembre de 1928. Autor desconegut.

Fig. 71. L’estudi de Mondrian. Fotografia de Michel Seuphor, publicada a la
revista Cercle et Carré el juny de 1930.
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Fig. 72. Piet Mondrian i Til Brugman al seu estudi, setembre de 1927. Autor
desconegut.

Fig. 73. Visitants a l’estudi de Mondrian l’agost de 1929. Fotografia de Henri
Glarner. D’esquerra a dreta: Ingeborg Bjarnasson, Alexandra Exter, Véra Idelson, Henri
Stazewski, Piet Mondrian, Fritz Glarner, L. Powell Glarner, Alberto Martini, Lancelot Ney,
Sra. Martini i Michel Seuphor.

Fig. 74. Visitants a l’estudi de Mondrian, 1930. Fotografia de Michel Seuphor
D’esquerra a dreta: F. Henri, Georges Vantongerloo, T. Vantengerloo, dues persones
no identificades, Piet Mondrian.
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Fig. 75. Piet Mondrian al seu estudi, agost de 1931.
Fotografia de Charles Karsten.

Fig. 76. Piet Mondrian al seu estudi, octubre de 1933 c.
Fotografia de Charles Karsten.
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Figs. 77 i 78. L’estudi de Mondrian amb diverses pintures inacabades, 1934.
Fotografies d’Eugene Lux.
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Figs. 79 i 80. Mondrian al seu estudi, juny de 1934. Fotografies d’Albert Gallatin.
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Fig. 81. Piet Mondrian, el seu germà petit Carel i la seva dona Mary MondriaanVan den Berg a l’estudi de Mondrian del nº 278 del Boulevard Raspail, París,
agost de 1936. Fotografia RKD, ‘s-Gravenhage.
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Fig. 82. Piet Mondrian al seu estudi del nº 278 del Boulevard Raspail, París,
març de 1936. Fotografia de Kurt Schwitters.

Fig. 83. Piet Mondrian al seu estudi del nº 278 del Boulevard Raspail, París,
juny-juliol de 1937. Fotografia de Rogé André.
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Figs. 84 i 85. Vista de l’estudi de Mondrian al nº 278 del Boulevard Raspail,
París, estiu de 1937. Fotografies de Cas Oorthuys.
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Fig. 86. Piet Mondrian al seu estudi del 353 Est 56th Street, Nova York, 1942.
Fotografia d’Arnold Newman.

Fig. 87. Piet Mondrian al seu estudi del 353 Est 56th Street, Nova York, tardor de
1941. Fotografia d’Emery Muscetra.
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Figs. 88-89-90. L’estudi de Mondrian del 15 Est 59th Street, Nova York, després
de la seva mort. Fotografies de Fritz Glarner i Harry Holtzman.
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Figs. 91 i 92. L’estudi de Mondrian del 15 Est 59th Street, Nova York, després de
la seva mort. Fotografies de Fritz Glarner i Harry Holtzman.
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Figs. 93 i 94. L’estudi de Mondrian del 15 Est 59th Street, Nova York, després de
la seva mort. Fotografies de Fritz Glarner i Harry Holtzman.
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Figs. 95 i 96. L’estudi de Mondrian del 15 Est 59th Street, Nova York, després de
la seva mort. Fotografies de Fritz Glarner.
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Figs. 97 i 98. L’estudi de Mondrian del 15 Est 59th Street, Nova York, després de
la seva mort. Fotografies de Fritz Glarner.
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Fig. 99. L’estudi de Mondrian del 15 Est 59th Street, Nova York, després de la
seva mort, amb Victory Boogie-Woogie. Fotografia de Fritz Glarner.
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5. Conclusions
Todo:
palabra impertinente y henchida de
orgullo.
Habría que escribirla entre comillas.
Aparenta que nada se le escapa,
que reúne, abraza, recoge y tiene.
Y en lugar de eso,
no es más que un jirón de caos.
Wislawa Szymborska, Todo

En la introducció d’aquest treball s’han plantejat les hipòtesis principals a partir
de les quals va començar la recerca que s’ha desenvolupat en les pàgines
anteriors; ara és el moment, doncs, de comprovar si aquesta ha servit per
confirmar-les. No repetiré per tant aquí els arguments que ja s’han vingut
exposant àmpliament, sinó que intentaré resumir sintèticament els trets
principals d’aquesta investigació i veure algunes de les conclusions que se’n
deriven.
La idea bàsica de la que partia era la de la continuïtat fonamental entre els
pressupòsits teòrics del Simbolisme i les idees que van bastir el marc teòric
sobre el qual es va desenvolupar l’obra dels primers pintors abstractes, molt
especialment Kandinsky i Mondrian, i la comprensió del treball d’aquests com
una realització i culminació radical d’aquests pressupòsits. Penso que aquesta
continuïtat a tots nivells ha quedat àmpliament documentada al llarg del treball, i
per tant crec que podem afirmar que, com deia en començar, l’assoliment de la
pintura abstracta representa la culminació d’un ideal pensat, imaginat i desitjat
pels simbolistes, malgrat que aquests no l’arribessin a desenvolupar. Tot i
l’alliberament formal i l’atreviment teòric que es manifesta clarament en l’obra
dels més avançats dels pintors simbolistes (especialment, Gauguin i els seus
seguidors), el cert és que aquests estaven encara massa lligats a la concepció
de la pintura com a representació de quelcom visible, com per fer el pas
necessari que els conduís del plantejament a la plena realització de la pintura
abstracta.
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D’aquí se’n desprèn la constatació que, tot i que va ser a França on el
Simbolisme va germinar i des d’on es va difondre a la resta d’Europa, no fou cap
dels artistes establerts a la capital francesa el que va conduir tots els elements
presents en l’ideari del moviment cap a la concreció de l’abstracció. I en canvi,
van ser dos artistes que en aquest sentit es movien en la perifèria del moviment
(malgrat que hi poguessin estar molt ben connectats) els que serien capaços de
fer aquest desplaçament tan crucial per als desenvolupaments de l’art del s. XX.
Això ens porta a plantejar-nos encara una altra vegada la pregunta sobre perquè
el debat i la pràctica de l’abstracció a França en aquests primers anys del segle
van ser tan irrellevants (amb l’excepció gairebé única de Delaunay), i en canvi
fou als països nòrdics on la llavor espiritualista del Simbolisme va arrelar i
fructificar amb més força.
Aquesta és la mateixa pregunta que com hem vist en començar es va formular
Robert Rosenblum, i que el va conduir a oferir una explicació alternativa, si més
no en part, de la història de l’art modern [ROSENBLUM, 1975]. En el seu
argument, no són les qüestions formals les més importants o determinants en la
gènesi de la pintura moderna; si hagués estat així, hauria estat amb tota
seguretat directament de l’herència de Gauguin d’on hauria acabat sorgint la
pintura abstracta (malgrat que aquest llegat, juntament amb el de Cézanne, fou
transcendental en el procés plàstic seguit pels abstractes). El que Rosenblum
posava en primer pla en el seu text era el fet que, més que els valors formals, les
que conduirien a l’abstracció eren una sèrie de qüestions filosòfiques i sobretot
religioses heretades del romanticisme alemany (i ara afegiríem, a través del
Simbolisme), a la que els artistes aquí treballats van intentar donar resposta des
d’un àmbit fonamentalment plàstic. A aquesta qüestió més general cal afegir-hi la
pròpia formació i trajectòria individual d’aquests artistes, en la que com ja hem
vist la importància del seu particular acostament a la religió o l’espiritualitat és
fonamental.
Tal i com s’ha esmentat en la introducció i en el treball, el paper d’aquestes
qüestions filosòfiques i espirituals prominents del Simbolisme en el naixement de
l’abstracció ha estat cada vegada més estudiat, malgrat que en general s’ha
tendit a assumir-ne la importància sense analitzar a fons ni el seu sentit ni el seu
rol concret per als pintors abstractes. Al llarg d’aquest treball hem provat de
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resseguir la història d’una d’aquestes qüestions, potser la més important: l’anhel
per la recuperació de la unitat perduda del món, per la superació de la
fragmentació, i la voluntat de l’home modern de retrobar la seva continuïtat amb
el món material i ideal que l’envolta. Hem vist alguns dels topants més
importants de la història d’aquesta idea de la unitat del món, des de l’antiguitat
clàssica al romanticisme, que és el moment en què es fa patent la dolorosa
consciència d’aquesta pèrdua. Hem vist també com va anar sorgint la teoria de
les correspondències com a forma d’explicació d’aquesta unitat, a partir de la
qual molts van voler iniciar la reconstrucció d’allò que semblava irremissiblement
trencat. Des del romanticisme, una certa tradició de la cultura occidental no ha
fet més que intentar trobar els camins de superació d’aquesta escissió i de retorn
a la unitat primigènia; tant el Simbolisme com l’abstracció formen part d’aquesta
tradició, i per tant el seu objectiu primordial serà trobar la fórmula de la
reunificació.
I aquesta fórmula, els l’oferirà l’art; seguint de nou els trets principals marcats
pels romàntics, l’obra d’art apareix com aquell espai intermedi entre els dos
móns en el qual és possible operar la reconciliació que d’alguna manera ha de
servir de guia i de pista per assolir la reunificació absoluta del món: si en l’obra
d’art es retroben esperit i matèria (forma i contingut), serà possible també el seu
retrobament en tots els altres espais. Tant pels simbolistes com pels abstractes,
doncs, l’art és investit d’una funció superior, d’una aura sagrada, perquè a ell se
li atorga d’acomplir una missió d’una importància suprema; i el veritable artista
esdevé una mena de sacerdot o de profeta, capaç de mostrar el camí a la resta
d’homes que, si el segueixen, podran avançar lentament cap a aquest horitzó
més o menys distant de la reunificació.
D’entre les formes artístiques capaces d’operar aquesta reconciliació, el
Simbolisme es fixarà especialment en una forma d’art ideal, inexistent tot i que
somiada també des d’antic: l’obra d’art total, tal i com l’intueix el geni de Wagner
i com la fan possible les correspondències baudelairianes. En aquesta obra total
encara mai creada, que prendrà tantes formes diverses com artistes hi faran
referència, totes les disciplines artístiques conegudes s’hi trobaran per tal de
crear alguna altra cosa superior, quelcom que estigui més enllà dels
condicionants i limitacions de cadascuna de les arts per separat. Malgrat els
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esforços que hi van esmerçar, però, els simbolistes no foren capaços de realitzar
aquesta forma; i això és perquè no estaven preparats (malgrat intuir-lo) per fer el
pas essencial, que és el del despullament i purificació absoluts de cadascuna
d’aquestes disciplines per tal que, una vegada assolida la seva essència, fossin
capaces de convergir amb les altres formes artístiques en un espai comú. Tot i
que la purificació de l’art fou l’ideal de Mallarmé, i que tots els simbolistes van
assumir el valor de la música, per la seva qualitat immaterial, com a model i
referència per a la resta d’arts, no foren capaços de portar aquest despullament
fins a les darreres conseqüències i fins al nucli de la mateixa essència de l’art.
Aquest pas és el que portaran a terme, no sense grans dificultats, tant Kandinsky
com Mondrian. Tots dos foren conscients que per tal de fer possible aquesta
gran obra d’art monumental o la integració de l’art en la vida (les formes que
prendrà en la seva pràctica i la seva teoria l’ideal de l’obra d’art total), primer és
necessari delimitar exactament els espais propis de cada disciplina, els seus
mitjans fonamentals, aquells elements imprescindibles que, sostinguts per
aquesta idea de l’essència de l’art, permetran que, tots reunits, sigui possible
construir una nova forma artística que no és cap de les que hi aporten quelcom, i
que té quelcom de totes elles. Per crear la gran obra d’art total, primer és
necessari purificar cada disciplina; per arribar a la totalitat, primer és
imprescindible un treball de despullament i d’essencialitats absoluts. Només així,
des de l’origen, serà possible construir quelcom de nou.
La recerca de l’abstracció en Kandinsky i Mondrian es pot entendre doncs com
una part fonamental i imprescindible dins el gran projecte de la totalitat al que
realment aspiraren. Tots dos van començar aquesta tasca de purificació per la
pintura, el mitjà que millor coneixien i estimaven; i els punts de partida del seu
treball foren per tots dos molt similars, malgrat que els resultats finals (sobretot
des del punt de vista formal) fossin ben diferents. Per Kandinsky l’inici de la
recerca de l’abstracció pictòrica coincideix precisament amb el de la redacció
dels seus primers projectes de composicions escèniques, la forma artística en
què ell (per herència wagneriana, malgrat que la volgués rebutjar) creia que
s’encarnaria aquesta obra d’art total del futur. Entre 1908 i 1912, doncs,
Kandinsky va considerar l’assoliment de l’abstracció en pintura un pas
imprescindible per tal de poder dur a terme la realització d’aquesta obra escènica
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total que imaginava; davant la complexitat del projecte, no hi ha dubte que fou
precisament en la pintura que Kandinsky concentrà, en aquest moment i al llarg
de tota la seva carrera, la major part dels seus esforços. Però tot i això el somni
de l’obra total en què la pintura desapareix com a tal per a prendre una nova vida
com a colors i formes del tot alliberats, en conjunció amb els elements artístics
provinents de les altres disciplines, no desapareix mai del seu pensament ni de
la seva obra.
Pel que fa a Mondrian, que també féu de la pintura el seu camp primer i principal
d’experimentació i treball, el concepte d’obra d’art total pren aviat una dimensió
encara més important, més ambiciosa, que és la de la definitiva integració de
l’art en la vida, i per tant la desaparició del primer com a tal amb l’objectiu de
transformar totalment la segona. Des dels inicis del neoplasticisme, que per
Mondrian comença clarament en la pintura, l’objectiu és la desaparició d’aquesta
integrada en un projecte molt més ampli de transformació del món visible, en què
arquitectura, urbanisme, les conegudes com a arts aplicades, i tots els altres
elements artístics facin presents a l’home la possibilitat d’un model de puresa i
equilibri total. Certament, si Mondrian va arribar a la concreció d’aquest projecte
fou també per la influència dels seus companys de De Stijl i pel seu coneixement
d’altres grups i tendències, com la Bauhaus, el constructivisme o el purisme, que
estaven treballant en una direcció similar; però la seva creença en les
possibilitats de l’art per influir en una evolució positiva de l’home i el seu entorn
és present des dels inicis del seu treball. Com hem vist, però, Mondrian només
va fer realitat aquest projecte d’entorn total en una escala molt limitada, la del
seu propi estudi, sense que la seva visió totalitzadora tingués conseqüències
significatives i duradores en altres espais públics o domèstics; però malgrat això,
a un nivell més superficial alguns elements d’aquesta visió totalitzadora si que
han tingut una certa pervivència.
La purificació de l’art, l’essencialització, l’abstracció pictòrica, és doncs per a tots
dos en primera instància només una etapa, un primer estadi en un procés que tot
just ha començat i que ha de conduir al naixement d’alguna altra cosa. Finalment
els projectes de Kandinsky i Mondrian són ben diferents: per a Kandinsky el futur
està en la realització d’una obra d’art superior que reuneixi totes les altres
disciplines i que sigui capaç d’actuar com a model transcendent per a la unitat
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del món. Per a Mondrian, el treball conjunt de totes les disciplines ha de conduir
a la desaparició del concepte “Art” i a la integració d’aquest en l’entorn vital
natural. Malgrat aquesta diferència fonamental, en els dos casos, aquest projecte
del futur realitzat mitjançant l’evolució de l’art ha de servir finalment per assolir
una transformació radical, de cada home individualment i de la comunitat en el
seu conjunt, cap a una nova societat del futur en què la unitat s’hagi recuperat i
es visqui en una situació que equivaldrà a la recuperació del paradís. Recordem
que segons la teoria de les correspondències de la que hem resseguit la història,
tot element de la creació està en relació amb els altres elements del
microcosmos, però també amb el macrocosmos, el món ideal; l’obra d’art total
permet posar en joc tot aquest sistema de relacions, i esdevé el model més
poderós possible per indicar el camí de la reunificació.
És des d’aquesta perspectiva, doncs, que la utopia de l’obra d’art total que els
abstractes hereten dels simbolistes i els romàntics (i que aquests, al seu torn,
havien formulat com una possible resposta a la constatació de l’escissió del
món) s’ha d’entendre com un estímul fonamental per a l’inici de la recerca de
l’abstracció; aquest punt de vista global ens permet entendre millor el substrat
espiritualista que perviu en els textos i obres d’aquests artistes, i que a vegades
es fa difícil de vincular amb el seu treball plàstic. Plató ja havia escrit que només
allò semblant es pot acostar a allò semblant, i Kandinsky i Mondrian reprendran
aquesta idea gairebé al peu de la lletra: només en el nucli de cada art una
vegada despullat de tot allò que li és aliè és possible trobar l’espai compartit amb
les altres arts. I això és el que ens fa veure també com la purificació i progressiva
autonomia de les arts, per una banda, i el somni de totalitat i integració no són
dos moments contradictoris, al contrari: són dues etapes d’un mateix moviment
en què només gràcies a la primera es pot assolir la segona.
L’obra total es basa doncs en el convenciment de que és possible descobrir i
individuar l’essència de cadascuna de les disciplines artístiques, per tal de
reunir-les de nou en una composició superior. Per això Schaeffer situa a
Kandinsky i Mondrian com a representants principals de la que ell anomena la
teoria especulativa, aquella que creu que podrà respondre a la gran pregunta
sobre la natura de l’art [SCHAEFFER, 1992, 353-354]. Schaeffer considera que per
aquests artistes (i també per a Malèvitx, a qui molt justament veu com a
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participant del mateix horitzó intel·lectual i artístic dels aquí treballats) l’essència
de l’art rau en els seus elements auto-referencials; en el cas de la pintura, doncs,
en la llum, formes i colors, i en el cas de la resta de disciplines, als seus mínims
elements constituents. Efectivament, com hem vist, tant Kandinsky com
Mondrian

van

treballar

molt

per

identificar

aquests

elements

mínims

imprescindibles per tal de crear una determinada obra d’art, i s’hi refereixen
sovint en els seus textos; i com hem anat insistint, aquesta era una tasca del tot
necessària en el procés de realització de l’obra total. Ara bé, no crec que
aquests mínims elements puguin identificar-se amb el que tant l’un com l’altre
consideraven l’essència de l’art; en tot cas, només si entenguéssim aquest
concepte des d’una perspectiva exclusivament formalista. Des d’una perspectiva
més àmplia, caldrà convenir que pels dos artistes l’essència de l’art és quelcom
que només es pot entendre com un element espiritual; o més ben dit, com la
capacitat de l’art per transmetre o representar aquest contingut espiritual.
Paradoxalment, i com també diu Schaeffer, aquesta capacitat de revelar
l’espiritual esdevé possible precisament gràcies a la condició material de l’art,
encara que sigui reduïda a la seva mínima expressió; i per això finalment la
pintura abstracta ens acaba apareixent com un dels exercicis més intensos i
apassionats d’exaltació de la pintura precisament en aquest seu aspecte més
material331. Dit d’una altra manera, per Kandinsky i Mondrian la possibilitat de
l’abstracció esdevé allò que finalment pot justificar la pràctica artística en la
societat contemporània.
No és aquest, però, l’únic element contradictori o paradoxal que es desprèn de
l’articulació de la teoria de l’art total tal i com l’hem vingut esbossant. Una altra
aparent contradicció, a la que ja hem fet referència parlant de Mondrian, és la
que s’estableix entre la idea de l‘art com a finalitat i l’art com a mitjà; o, de nou
tornant a Schaeffer, dels dos moviments inherents a la teoria especulativa de
l’art en què s’uneixen “l’idée que le but ultime de l’Art est de mettre au jour sa
propre essence et l’utopie messianique d’une esthétisation de la réalité dans
331

Aquesta visió de l’abstracció com a defensa aferrissada de la pràctica artística l’argumenta
també Cheetham: “Equally [que Mondrian] in his visual research and writing, Kandinsky provides a
rhetorically and plastically powerful apology for art itself by demostrating how it can give access to
truth by becoming non-mimetic, arise from an artist reformed through knowledge of inner necessity,
improve society itself by furnishing a model for emulation, and transcend its own material fetters in
a synthetic melding with a utopian world that has become the ultimate Gesamtkunstwerk”
[CHEETHAM, 1991, 67]
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laquelle les arts finiraient par s’abolir” [SCHAEFFER, 1992, 350]. És a dir, si per
una banda per a tots aquests autors i per la tradició a què pertanyen l’art sembla
quelcom sagrat i superior al que val la pena consagrar l’existència, per l’altra es
fa evident que l’art no té un valor en si mateix, sinó que només té sentit en tant
que part fonamental d’un projecte general i superior de regeneració del món. Dit
d’una altra manera, tot l’esforç necessari per identificar els elements propis de
cada forma artística, tota la feina d’auto-definició i purificació, acaba confluint en
un dissoldre’s, trobar-se o fondre’s de totes les formes en quelcom de superior,
sigui aquesta obra total, sigui dissolució de l’art en la vida. De nou però, el
resultat final és que els dos moviments no són tant contradictoris com sembla; la
consideració de l’art com a eina la trobem ja en Plató, que fou el primer en
identificar l’art autèntic només amb aquell que obeís a alguna funcionalitat
didàctica, ètica o moral. En el cas dels abstractes, la disjuntiva no es planteja en
cap moment, perquè la comprensió de l’art en funció d’una finalitat superior de
transformació del món forma part del propi procés de creació de la seva obra
pràcticament al llarg de tota la seva carrera, o si més no, a partir del moment en
què iniciaren el camí vers l’abstracció.
Una altra qüestió interessant és la de com encaixen, en un projecte totalitzador
com aquest, les evidències de la dissonància, de la desharmonia, del desequilibri
del món tal i com els dos artistes van tenir ocasió de conèixer-lo i experimentarlo. Tant per Kandinsky com per Mondrian la dissonància i la destrucció van
exercir un poder de seducció importantíssim, i són moltes les reflexions que
dediquen en els seus textos a com es relacionen aquests elements amb la seva
visió de totalitat. En la primera carta que Kandinsky va escriure a Schönberg el
1911, hi llegim el següent: “Pienso que la armonía en nuestros días no hay que
buscarla por la vía de lo “geométrico”, sino por lo directamente antigeométrico,
ilógico. Y éste es el camino de las “disonancias en el arte”, tanto en la pintura
como en la música. Pues la disonancia actual de la pintura y la música no es otra
cosa que la consonancia del “mañana” ” [KANDINSKY-SCHÖNBERG, 1993, 17]. Pel
que fa a Mondrian, la idea de destruir tot allò que de vell i caduc l’envoltava fou
una constant del seu treball, tant com els seus plantejaments constructius; el
1917 ja va escriure en un dels seus primers textos que “evolution involves
destruction of preceding form. It builds upon previous form, but no sooner is
growth complete than a new form already arises.” [NB, 49]; en un dels seus
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darrers escrits ho torna a recordar: “True boogie-woogie I conceive as
homogeneous in intention with mine in painting: destruction of melody, which is
the equivalent of destruction of natural appearance [...]. I think the destructive
element is too much neglected in art.” [IM, 357]. Vist des d’una perspectiva
global, sembla evident que pels dos artistes l’element negatiu de la dissonància
o la destrucció formava part intrínseca del seu projecte tant com l’element
harmònic o constructiu: ambdós representen pols d’una mateixa dualitat, i no es
pot pretendre cap totalitat sense mirar d’incloure-hi tots els elements, fins i tot
aquells més dissonants. És segurament aquesta acceptació de l’element
discordant el que ens ofereix un dels aspectes més moderns, també, dels seus
plantejaments: la integració de la dissonància i la destrucció és pròpia d’aquells
que, tot i hereus del Simbolisme, no poden ja construir refugis ideals als quals
fugir, i comprenen en canvi que allò negatiu només es pot superar si s’assimila.
Ara potser seria el moment de preguntar-nos perquè, si el projecte de l’obra total
ens apareix tan clar i ben definit en la teoria i l’obra d’aquests pintors, no el van
acabar realitzant. Aquí els elements que hi conflueixen són múltiples: certament,
per una banda cal considerar les limitacions tècniques i altres condicionants de
tipus material als que ens hem anat referint que feren inviable la seva realització
en les condicions, molt ambicioses, que els seus autors anhelaren. Aquestes
dificultats augmenten en el cas del projecte de Mondrian, que comportava
teòricament una transformació tan total que difícilment podia portar-se a terme
sense una àmplia xarxa de complicitats i recursos. Els obstacles de tipus
material, però, no són finalment els definitius; més enllà d’això, cal acceptar que
la pròpia natura ontològica del projecte, la seva pròpia ambició de totalitat el fan,
de fet, irrealitzable. Com veurem tot seguit, la realització de l’obra d’art total és
pràcticament impossible. I malgrat que aquesta és una reflexió que, en tota la
seva extensió, Kandinsky i Mondrian no es fan en els seus textos, el fet és que
ells mateixos van intuir aquesta impossibilitat, i van interpretar el seu propi treball
com el d’uns pioners. L’obra de Kandinsky i Mondrian, en aquest sentit,
consisteix sobretot en completar el marc teòric que romàntics i simbolistes ja
havien esbossat, i en posar en marxa els primers elements que conduïssin a la
seva realització en la pràctica. Ells es van concentrar en el treball en un mitjà, el
de la pintura, que els era més proper en tots els sentits, i al qual van portar a un
llindar fins aleshores mai assolit; a partir d’aquí, haurien de ser uns altres els que
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continuessin i completessin la seva tasca, tot fent un treball similar en altres
disciplines, i portant-ho després a la seva integració. El projecte de l’obra total
sobrepassava, segurament, les possibilitats d’un sol artista, i només podia arribar
a ser practicable per un col·lectiu molt més gran, o fins i tot per la successió de
generacions d’artistes treballant amb el mateix objectiu. En tot cas, amb la seva
obra, el tret de sortida va quedar donat, per tal que fossin altres els que
completessin aquell projecte la realització de la qual ells sempre van situar en un
futur llunyà.
No hi ha dubte que el plantejament de Kandinsky i Mondrian sobre l’obra d’art
total configura, en tots els sentits, el que podríem anomenar una completa utopia
de la totalitat332. “Utopia” significa, literalment, el que no està en cap lloc; des de
Tomàs Moro s’ha anomenat així a tota descripció de societats imaginàries
(normalment encarnades narrativament en la descripció de ciutats ideals) a les
que s’ha suposat perfectes en tots els sentits, i utòpics a tots els ideals,
especialment socials, que s’han definit com a màximament desitjables i al mateix
temps del tot inabastables. Al llarg de la història han existit visions utòpiques de
totes menes, tantes com varietat humana hi ha, des de la visió platònica de La
República fins a la pròpia visió cristiana del paradís o utopies polítiques molt més
recents. La utopia consisteix doncs en la creació d’un model social perfecte en el
qual es suprimeix allò que cada autor considera que hi ha de negatiu en
l’experiència humana i quotidiana, tot i que evidentment és precisament a partir
d’aquest descobriment del negatiu que es fa històricament necessària la idea de
la utopia. Tot i que la utopia té la pretensió de projectar-se en el futur, neix a
partir de l’examen de les condicions reals del present; és per això que,
paradoxalment, la utopia està fora del Temps en majúscules, però a la vegada
està molt concretament inserida en el temps històric en què apareix. Un altre
element paradoxal té a veure amb el seu caràcter: des del moment en què
plantegen models alternatius i crítics a les societats existents, es pot considerar
que les utopies tenen un component revolucionari; però al mateix temps la
332

Possiblement l’article de Kuspit [KUSPIT, 1970] fou el primer entre els citats en la bibliografia en
subratllar el caràcter utòpic, en sentit ple, de la primera abstracció (l’assaig es centra
fonamentalment en Kandinsky, però el seu autor afirma la validesa de les idees principals que hi
exposa també per Mondrian i Malèvitx). Segons Kuspit, no es pot entendre l’obra d’aquests artistes
sense assumir que el concepte de protesta utòpica, “by which I mean objection not to social and
political particulars, but to general conditions of existence and the values which sustain them” [íbid.,
430], fou una de les principals forces motivadores del seu treball.
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simple idea de l’establiment d’una societat perfecta és contrària a tota revolució,
perquè en una societat així no es pot preveure la possibilitat de canvis, evolució
o progrés333.
En el treball de recerca [FAXEDAS, 2000, 129-136] ja vaig intentar analitzar els
trets principals del pensament utòpic de Kandinsky i Mondrian, que allà vaig
qualificar com una utopia de la puresa la principal particularitat de la qual és que
fou concebuda com un projecte de reforma social a partir d’una proposta
estètica. Com a utopia del pur, però, el projecte resultava impossible: per una
banda, perquè la pròpia condició de la puresa és d’una fragilitat tan extrema que
finalment esdevé insuportable. I per l’altra perquè, com vèiem, les condicions
exigides per la puresa (exclusió, uniformització, rebuig a tot allò percebut com a
contaminant o distorsionador, purgació, neteja,...) apropaven temiblement
aquesta visió utòpica d’un món en principi paradisíac a molts dels aspectes més
sinistres dels règims totalitaris i feixistes europeus334. En aquest treball, la utopia
de Kandinsky i Mondrian és enfocada més aviat com una utopia de la totalitat, en
la qual llegim com de nou és a partir d’una proposta plàstica que els seus autors
ofereixen una solució a una problemàtica que ells percebien al mateix temps
espiritual i sòcio-política. Però aquest canvi de perspectiva no resulta pas menys
problemàtic; si més no, així ho planteja Michaud en un text molt dur al respecte:
“Tous les programmes visant à la construction d’une “oeuvre d’art totale”
se sont présentés, depuis Wagner, comme des programmes politiques.
[...] Si l’on peut affirmer en effet que ces programmes auront été,
sciemment ou non, de nature fondamentalement antidémocratique, c’est
d’abord parce que tout projet d’oeuvre d’art totale est une réponse
333

“Desde su mismo comienzo, aflige a todas la utopías una especie de rigidez mecánica. [...]
Todos los modelos ideales tienen esa misma propiedad de detener la vida, si no de negarla; de ahí
que nada pueda ser más funesto para la sociedad humana que realizar estos ideales. [...]
Aislamiento, estratificación, fijación, regimentación, estandarización, militarización – en la
concepción de la ciudad utópica, tal y como la interpretaron los griegos entran uno o varios de
estos atributos-. Y estos mismos rasgos se mantienen, en forma abierta o disfrazada, incluso en
las utopías supuestamente más democráticas del siglo XIX.” [MANUEL, 1982, 35-38]
334

Danto ja va analitzar, parlant de Greenberg, aquesta proximitat entre la recerca moderna de la
puresa estètica i els totalitarismes: “The history of modernism is the history of purgation, of generic
cleansing, of ridding the art of whatever was inessential to it. It is difficult not to hear the political
echoes of these notions of purity and purgation, whatever Greenberg’s own politics actually were.
[...] It is not surprising, simply shocking, to recognize that the political analog of modernism in art
was totalitarianism, with its ideas of racial purity and its agenda to drive out any perceived
contaminant. [...] Greenberg was an intolerant and dogmatic person, but dogmatism and
intolerance belong to the symptomatology (to follow him in using medical imagery) of the Age of
Manifestos. You cannot use the idiom of purity, purgation and contamination and at the same time
take easily to the postures of acceptance and toleration.” [DANTO, 1995, 68]
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réactive à la division du corps social, à l’institution du conflit et à
l’indetermination historique qui caractérisent la démocratie moderne. Il y
répond par la unité d’un grand corps, tout à la fois organique et mystique,
métaphore d’un corps politique homogène et dont la finalité, en tant que
totalité, lui est absolutement présente – à lui-même et dans toutes ses
parties – donnant corps par là même, contre l’historicité revendiquée par
la démocratie, au fantasme d’une fin de l’histoire.” [MICHAUD, 2003, 35]
En el seu text, Michaud fa referència a tres casos molt concrets de propostes
d’obra d’art total (la Gesamtkunstwerk wagneriana, la Bauhaus i l’art nazi), i és a
partir de l’estudi d’aquests que en deriva les conclusions sobre el projecte
totalitzador que acabem d’esmentar. Crec sincerament que al costat d’aquests
projectes, les propostes de Kandinsky i Mondrian ens apareixen com a molt més
modestes, tant pel seu plantejament inicial, com sobretot si tenim en compte la
repercussió que van assolir, molt limitada i elitista, i el fet que foren
fonamentalment incompresos i fins i tot rebutjats pels seus contemporanis, als
que anaven destinats. Malgrat això, des d’un punt de vista espiritual els seus
objectius sí que van ser molt ambiciosos, tant com els que hem esmentat, i els
seus referents i les posicions de partida també eren molt similars; el fet que el
seu projecte d’obra total portés incorporada també la noció prèvia de puresa, a
més, fa que hi puguin ser identificats elements negatius provinents de les dues
perspectives.
Tant en Kandinsky com en Mondrian trobem repetidament l’aparició de
nombroses propostes d’ordre, diguem-ne, sòcio-polític, en què partint sens dubte
d’una anàlisi negativa de la realitat que els envoltava335 feien propostes per a un
esdevenidor que es preveia esperançat. Ambdós identificaven precisament com
un dels factors més determinantment negatius de les societats en què els havia
tocat viure el que ells consideraven que era un materialisme excessiu. Ja hem
vist a la part final del capítol dedicat a Kandinsky quines són algunes de les línies
que ell proposa per superar aquest materialisme, que sens dubte passen per un
accentuació de la comprensió espiritual de la societat. Tant Kandinsky com
Mondrian defensen fermament en els seus textos la possibilitat factible en un
335
Kandinsky, per exemple, fa aquesta anàlisi tan negativa del seu propi temps: “La “precisión”, el
espíritu de análisis, las definiciones tajantes y rigurosas, las leyes rígidas, lo que ha vivido durante
siglos para desarrollarse en el siglo XIX hasta dominarlo todo, se ha convertido de súbito, para
nuestro gran horror de hombres de siglo XX, en algo tan extraño, tan caduco y, a los ojos de
muchos, tan inútil, que hay que esforzarse para pensar que “era todavía ayer” y que ... “en mí
subsisten aún muchas huellas de esta época”. Este último pensamiento nos parece tan poco
creíble como la imminencia de nuestra propia muerte.” [UK, 37]
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futur (que si bé en un principi potser imaginaven proper, però que finalment tots
dos acaben situant a una gran distància en el temps) d’assolir la felicitat total per
a l’home modern. Tots dos confien en tots els descobriments de tipus pràctic de
l’home (més que confiar, potser caldria fer servir l’expressió tenir fe, en tant que
aquesta expressa un compromís més fort i incondicional en relació a les
capacitats de l’home modern), però no creuen que a la llarga la salvació arribi
per aquesta banda, sinó que aposten més aviat per uns processos de millora
interior d’aquest de manera que els seus objectius canviïn, i passi a substituir les
ànsies materialistes de riquesa personal per una voluntat molt més generosa i
solidària respecte el conjunt de la humanitat. En aquest sentit és important
assenyalar que mentre que en Kandinsky aquest procés de millora de l’individu
es planteja a un nivell molt individual, Mondrian el pensa més aviat com un
procés que afectarà de manera col·lectiva a grups d’individus cada vegada més
nombrosos [FAXEDAS, 2000, 123-128].
En tot cas, l’elaboració del projecte de l’obra d’art total a partir de la purificació
dels seus mitjans ens apareix en els dos artistes com un projecte de caire
absolutament utòpic; segurament, com dèiem, no va tenir la complexitat ni
l’articulació d’algunes de les altres grans propostes utòpiques del s. XX, i el fet
que nasquessin en i d’un context clarament artístic els concedeix un caràcter del
tot excèntric respecte a altres projectes de transformació social (a més de moltes
menys possibilitats d’èxit). Però malgrat aquesta senzillesa, des de la
perspectiva dels seus autors la seva proposta es podria situar a l’alçada de les
expectatives que van despertar les grans “mitologies”, com les anomena George
Steiner en la seva obra Nostàlgia de l’absolut. Si més no, tant Kandinsky com
Mondrian segurament subscriurien la consideració d’Steiner sobre el fet que
aquestes mitologies contemporànies (que ell identifica amb el marxisme, la
psicoanàlisi i l’antropologia estructural) van néixer amb la voluntat d’omplir el buit
deixat pel Cristianisme, com una mena de teologies substitutives en les que,
malgrat això, perviuen fortament arrelades moltes estructures i elements de caire
profundament religiós. Per Steiner, aquestes mitologies
“reflejan directamente las condiciones establecidas por la decadencia de
la religión y por una nostalgia del Absoluto profundamente arraigada. Esta
nostalgia, tan profunda, yo creo, en la mayor parte de nosotros, fue
directamente provocada por la decadencia del hombre y la sociedad
occidental, por la decadencia de la antigua y magnífica arquitectura de la
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certeza religiosa. Como nunca anteriormente, hoy, en este momento del
siglo XX, tenemos hambre de mitos, de explicaciones totales, y
anhelamos profundamente una profecía con garantías” [STEINER, 2004,
22]
El projecte de l’obra d’art total neix directament d’aquesta mateixa nostàlgia de
l’absolut i de la totalitat, de la voluntat de reconciliació dels fragments, de l’intent
de tornar a donar sentit a la xarxa de correspondències que sosté el món.
Aquest caràcter profundament nostàlgic ens fa tornar a plantejar-nos una
qüestió, que de fet ja s’ha apuntat i està relacionada amb tot el que hem anat
dient, i és si el projecte de l’obra d’art total és un projecte ideològicament
regressiu o progressista. Aquesta pregunta ens situa de nou davant d’una altra
paradoxa, perquè en realitat aquest projecte és les dues coses a la vegada. Per
una banda estem parlant d’una utopia de futur, humil potser, però pensada i
destinada a fer una contribució a una societat millor, més justa i més solidària
des de l’experiència de l’art. Per l’altra aquesta aposta de futur es fa partint de la
idea de que el millor que pot passar és un retorn al passat, a un estat adàmic i
paradisíac en què la unitat de l’existència estava garantida. L’evolució en realitat
es regressió; no es va endavant, sinó que es torna enrera (el mateix que els
passa al romanticisme i el Simbolisme, atrapats en el seu propi cercle, al que ja
hem fet esment). I no hi ha dubte que, com ja ha estat assenyalat, aquesta
societat que es projecta en el futur té alguna cosa d’integrista i totalitària.
La proposta d’art total de Kandinsky i Mondrian és doncs clarament una resposta
a aquesta nostàlgia de l’absolut (a la que Mondrian concretament es va referir
sovint com una “nostàlgia de l’universal” [NA, 129]), i en ella també podem
identificar elements comuns a altres projectes utòpics coetanis, com la voluntat
de reacció contra la divisió social, el conflicte i la indeterminació històrica
contemporània. La seva realització i per tant les seves conseqüències, però,
foren molt més modestes en el pla pràctic i sociològic que les d’altres utopies.
Com hem vist, Kandinsky no va arribar a portar a escena mai cap de les seves
composicions, i per tant no va arribar a saber mai el potencial regenerador de la
seva proposta artística. D’altra banda, la mondrianització actual del nostre
entorn, a la que ja hem fet referència, no té res a veure amb el projecte inicial del
seu impulsor. Pels dos artistes el projecte de l’obra d’art total va romandre
inacabat, o més aviat suspès, sempre pendent de la seva realització en un futur,
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en el qual podem pensar que encara hi ha algú que el pugui portar a la
conclusió, algun dia336.
Després de tot això, estem en condicions d’afirmar que el projecte de l’obra d’art
total fou un fracàs? Doncs, com sempre, depèn. El fet ineludible és que aquesta
obra tal i com la van imaginar Kandinsky i Mondrian, amb tot el seu potencial
creatiu, curatiu i regenerador, encara no ha estat creada en cap de les formes
que ells van proposar, sigui l’art monumental de Kandinsky o l’entorn total de
Mondrian; i malgrat que la seva realització es va deixar sempre per un futur, en
les condicions actuals és realment difícil esperar-ne l’execució. Ara bé, en el
camí de la seva consecució aquest projecte total ens ha deixat en primer lloc una
obra artística esplèndida, la dels seus creadors; i en segon lloc, ha servit
clarament d’estímul per a l‘experimentació artística i interartística i per a la
superació de les fronteres de cada disciplina per separat. És probablement en
aquest àmbit en què hem de buscar avui el llegat més poderós del somni de
l’obra d’art total: un somni que, sigui mantenint el seu component espiritual o
quedant-se només en la recerca material, ha exercit una enorme fascinació
sobre tots els artistes del s. XX (i sembla que també del que portem del XXI) i ha
contribuït a generar moltes obres d’art extraordinàries.
Vist el que hem comentat anteriorment sobre la relació entre la utopia de la
Gesamtkunstwerk i el totalitarisme, possiblement haurà estat millor, com ho
apunta Szeeman, que el projecte d’obra total finalment no s’hagi portat a
terme337; malgrat això, cal acceptar que com a ideal estètic i plàstic, ha estat un
referent lluminós que ha marcat tots els desenvolupaments de l’art del segle
336

De fet també és molt possible pensar que en realitat van preferir no arribar a fer mai realitat el
seu projecte, i que es van estimar més deixar-lo, com va fer Mallarmé, en l’àmbit de la idea o del
concepte. Això és el que sembla suggerir Kandinsky quan escriu que la mort de tota idea rau
precisament en el pensar que aquesta només es realitzarà si condueix a resultats pràctics: “A great
model of the building dedicated to the great utopia could be built: the utopia that has always terrified
the narrow-minded philistines, but without which no spiritual movement is possible. Whatever has
no movement must decompose. Perhaps this building will never be built – so much the better,
because the death of true creation lies precisely in the realization that any aspiration not leading to
tangible, practical results is futile.” [INKHUK, 463]
337
“Dar el todo, descubrir la conexión con el universo o aspirar a un universo redondo y completo,
es sólo una tendencia, una confesión, una obsesión, un destilado artístico y un deseo de
liberación. No existe la obra de arte total. Si los anhelos soñados y las ideas sobre situaciones
imaginadas pudieran realizarse, si todo ello se impusiera a la sociedad, resultaría el Estado
totalitario y con ello la constricción de los impulsos individuales, libidinales y espirituales”
[SZEEMANN, 2000, 186]
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passat. Finalment, però, si l’ideal de la totalitat se’ns revela com un assoliment
impossible, potser no és exactament degut a cap dels motius que hem esmentat.
Potser el que passa és que, després de tot el procés de recerca sobre la totalitat,
el que descobrim és el que ens anuncia Szymborska en el poema que encapçala
aquestes conclusions: que el Tot no és res més que un fragment del caos. O
potser encara, anant un pas més enllà, el que s’esdevé és que el tot no existeix
ni ha existit mai, en tant que des del principi l’u no ha estat mai u, sinó que
sempre ha estat dos:
“Le naturel est au moins deux: masculin et féminin. Toutes les
spéculations sur le surmontement du naturel dans l’univers oublient que
la nature n’est pas une. Pour aller au-delà – si tant est qu’il le faille-, il
convient de partir de la réalité: elle est deux (ce deux comportant à son
tour des différences secondaires: plus petit/plus grand, plus jeune/plus
vieux, par example). L’universel s’est pensé comme un, pensé à partir de
un. Mais ce un n’existe pas.” [IRIGARAY, 1992, 65]
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6. Bibliografia
Referències dels textos dels autors
Tot seguit s’indiquen les abreviatures amb les que s’han referenciat al llarg del
treball els textos de Vassili Kandinsky que he anat utilitzant; els textos s’ordenen
segons l’edició utilitzada, i cal tenir en compte que el número de pàgina indicat
en el text és sempre el d’aquesta edició. Totes les cursives i variants
tipogràfiques que es troben en les cites són de l’autor, si no s’indica
expressament el contrari.
Pel que fa als textos teòrics la font principal ha estat l’edició en anglès dels
escrits complets de l’artista [LINDSAY-VERGO, 1994]:
KV I: Prefaci del catàleg de la primera exposició de la Neue Künstler-Vereinigung
de Munic, 1909
KV II: Prefaci del catàleg de la segona exposició de la Neue KünstlerVereinigung de Munic, 1910
SF: Soderzhanie i forma [Contingut i forma], 1910-11
KI: Kuda idet ‘novoe’ iskusstvo? [Cap on va el nou art?], 1911
KK: Im Kampf um die Kunst: Die Antwort auf den “Protest Deutscher Künstler”
[La batalla de l’art: Una resposta a la “Protesta dels artistes alemanys”], 1911
AS: Die Bilder (Arnold Schönberg) [Les pintures. Arnold Schönberg], 1912
OK: Om Konstnären [Sobre l’artista], 1916
INKHUK: Programma Instituta Khudozhestvennoi Kultury [Programa de l’Institut
de Cultura Artística], 1920
PP: Paul Plaut, Die Psychologie der produktiven Persönlichkeit [La psicologia de
la personalitat productiva], 1929
FM: Franz Marc, 1936
GR: Mes gravures sur bois [Els meus gravats sobre fusta], 1938
De cares a facilitar una millor lectura del treball, es citen les traduccions en
castellà dels textos quan existeixen. És el cas de De l’espiritual en l’art, pel qual
s’ha utilitzat una traducció al castellà [KANDINSKY, 1995]:
UG: Über das Geistige in der Kunst [De l’espiritual en l’art], 1911
I també d’alguns altres textos teòrics importants, que es troben editats en
castellà en el volum La gramática de la creación [KANDINSKY, 1987]:
UF: Über die Formfrage [Sobre la qüestió de la forma], 1912
UK: Über Kunstverstehen [Sobre la comprensió de l’art], 1912
MK: Malerei als reine Kunst [La pintura com a art pur], 1913
KE: Kandinsky über seine Entwicklung [Conferència de Colònia], 1914
També del text Mirades retrospectives n’ha aparegut recentment una edició en
castellà [KANDINSKY, 2002]:
RU: Rückblicke [Mirades retrospectives], 1913
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Pel que fa als textos teatrals, l’edició utilitzada ha estat la de Jessica Boissel
[BOISSEL, 1998]; en aquesta edició els textos hi figuren en alemany, francès i rus,
però aquí s’ha utilitzat sempre la versió francesa.
VW: Vorwort [Prefaci], 1908-1909
RS: Raiski sad [El jardí del paradís], 1908-1909
GK: Gelber Klang [So groc], 1908-1912
St: Stimmen [Veu], 1908-1909
SW: Schwarz und weiss [Negre i Blanc], 1908-1909
SF: Schwarze Figur [Figura negra], 1908-1909
Na: Nachspiel [Postludi], 1909 c.
UB: Über Bühnenkomposition [Sobre la composició escènica], 1911-1918338
UM: Über die Mauer [A través del mur], 1913-14
Cr: Chronik [Crònica], 1913-14
Vi: Violett [Violeta], 1914/1926
UA: Über die abstrakte Bühnensynthese [Sobre la síntesi escènica abstracta],
1923
Pel que fa a les abreviatures amb les que s’han referenciat al llarg del treball els
textos de Piet Mondrian que he anat utilitzant, els textos s’ordenen també segons
l’edició utilitzada, i cal tenir en compte que el número de pàgina indicat en el text
és sempre el d’aquesta edició. Totes les cursives i variants tipogràfiques que es
troben en les cites són de l’autor, si no s’indica expressament el contrari.
Pel que fa a les citacions procedents de textos de Piet Mondrian, he utilitzat com
a font principal l’edició en anglès dels escrits complets de l’artista [HOLTZMANJAMES, 1993], que és el treball de referència en aquest àmbit:
NB: De Nieuwe Beelding in de schilderkunst [La Nova Plàstica en Pintura], 1917
DB: Dialoog over de Nieuwe Beelding [Diàleg sobre la Nova Plàstica], 1919
GB: Les Grands Boulevards, 1920
NP: Le Néo-plasticisme: Principe général de l’équivalence plastique, 1920-21
BF: De ‘Bruiteurs Futuristes Italiens’ en ‘Het’ nieuwe in de muziek / La
Manifestation du Néo-Plasticisme dans la musique et les bruiteurs italiens
futuristes [La manifestació del neoplasticisme en la música i els ‘bruiteurs’ italians
futuristes], 1921-22
MT: Het Neo-Plasticisme [De Nieuwe Beelding] en zijn (hare) realiseering in de
muziek / Le Néo-Plasticisme: sa réalisation dans la musique et au théâtre futur
[El neoplasticisme: la seva realització en la música i el teatre futurs], 1922
RA: De Realiseering van het Neo-Plasticisme in verre toekomst en in de huidige
architectuur (Architectuur begrepen als onze geheele [niet natuurlijke] omgeving)
[La realització del neoplasticisme en el futur distant i en l’arquitectura d’avui –
L’arquitectura entesa com en el nostre entorn total no natural], 1922
SB: Moet de schilderkunst minderwaardig zijn aan de bowkunst? [És la pintura
inferior a l’arquitectura?], 1923
WS: Neo-plasticisme: De woning – de straat – de stadt [Neoplasticisme: casa carrer – ciutat], 1926-27
JN: De Jazz en de Neo-Plastiek [Jazz i neoplasticisme], 1927
RS: L’Art réaliste et l’art superréaliste (La morphoplastique et la Néo-Plastique),
1930
338

Tal i com explico en el treball, en el cas d’aquest article s’utilitzen fins a 4 versions diferents, que
es referencien amb les lletres A, B, C i D. D’aquestes, la versió [C], la més canònica, es cita en
castellà en la versió apareguda dins l’edició en castellà de Mirada retrospectiva [KANDINSKY, 2002]
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AV: L’Art Nouveau – La vie nouvelle (La Culture des Rapports Purs), 1931
PA: Plastic Art and Pure Plastic Art [Art plàstic i art plàstic pur], 1936
IM: Entrevista amb Mondrian, 1943
Pel que fa a les cites procedents dels que es coneixen com a Quaderns
d’esbossos, he utilitzat també l’edició en anglès [WELSH-JOOSTEN, 1969]:
QE I i QE II: Quaderns d’esbossos números I i II, 1913-14
I només en un cas en què existia una acceptable traducció al castellà d’un dels
textos, el triàleg Realitat natural i realitat abstracta, he optat per citar aquesta
traducció, de cares a facilitar la lectura del text [MONDRIAN, 1989].
NA: Natuurlijke en abstracte realiteit [Realitat natural i realitat abstracta], 1919-20
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