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I 

empeny cap a amb facilitat i 
lògica. Transmet la qualitat esquemàtica de conte de fades del que és 

a amb gran precisió. Com més pura 
com més èmfasi posa en els elements formals bàsics, menys encaixarà amb la 
representació realista de les coses visibles. 

Els e es i 
espacials. Un e
és nergia uniforme o modulada produïda pel traç 
Un element espacial és un punt boirós, com un núvol, normalment 

irregular, fet amb un pinzell gruixut.  

 

II 

Expliquem-nos: dibuixem un plànol topogràfic i fem un petit viatge cap a la 
terra de la millor comprensió. El primer acte de moviment (una línia) ens porta 
molt més enllà s aturem per agafar aire 
(una línia interrompuda o, si ens aturem diverses vegades, una línia articulada). I 
ara una mirada enrere per veure fins on hem arribat (contramoviment). 
Considerem el camí en aquesta direcció i en aquella (feixos de línies). Ens trobem 
un riu, fem servir una barca (moviment ondulant). Riu amunt 

mentalitat com la nostra, que també vol anar on es pugui trobar una millor 
comprensió. Al principi, estem tan contents que ens hi posem 
(convergència), però de mica en mica sorgeixen diferències (dibuixem dues línies 
separades). Una certa agitació en ambdues parts (expressió, dinàmica, i psique de 
la línia). 

Travessem un camp sense llaurar (àrea travessada per línies), i després un 
bosc dens. Ell es perd, busca, i en un moment donat fins i tot descriu el moviment 

(element espacial). Però la boira escampa aviat. Alguns cistellaires tornen a casa 

 



amb els carros (la roda). Els acompanya un nen amb uns rínxols molt alegres
(moviment espiral). Més tard es fa fosc i fa xafogor (element espacial). Un 
centelleig -zag). Damunt nostre hi ha estrelles 
immòbils (camp de punts). Aviat tornem al nostre allotjament inicial. Abans 

-nos, un bon nombre de records ens venen al cap, ja que un viatge curt 
 

Tota mena de línies. Pics. Punts. Superfícies suaus. Superfícies amb punts, 
superfícies ombrejades. Moviment ondulat. Moviment articulat, angost. 
Contramoviment. Xarxa i teixit. Maons, escates. Solo, tornada. Una línia que es 
perd, una línia que es va fent gruixuda (dinàmica). 

L  feliç del primer tram; després, les inhibicions, el 
nerviosisme! Tremolor continguda, la carícia de brises esperançadores. Abans de la 

del tàvec
i tot en el crepuscle més espès. Els llamps tenen la forma de les oscil·lacions de la 

 

 

III 

He esmentat elements de representació gràfica que haurien de ser visibles 

elements haurien de produir formes, però sense que perdin la seva identitat. 
Preservant-la.  

Normalment cal que uns quants elements estiguin junts per produir 
formes, o objectes, o altres coses secundàries. Plans produïts per línies que entren 
en relació les unes amb les altres (per exemple, com quan veiem  
violents) o estructures espacials produïdes per energies relacionades amb la tercera 
dimensió (bancs de peixos). 

 com aquest, les 
possibilitats de variació creixen enormement i, amb elles, les oportunitats ideals 

 

Al principi hi ha l
, 

el que és més bàsic. Al principi hi havia la paraula, com va traduir Luter.  

 

 

 



IV

 El Laocoont de 
Lessing quanta feina intel·lectual que hi vaig esmerçar durant la meva joventut , 

t temporal i espacial. Però si ho 
analitzem més bé, tanta xerrameca no deixa de ser ximpleria apresa i prou, ja que 

 

Perquè un punt esdevingui moviment i línia cal temps. O quan desplacem 
una línia per formar un pla. I la mateixa cosa serveix pel moviment de plans en 
espais. 

Un dibuix guanya vida de sobte? No, es construeix de peça en peça, com 
una casa. 

malauradament.) 

Oi que Feuerbach va dir que per entendre un quadre cal una cadira? Per 
què una cadira? Per evitar que les cames, com que es cansen, interfereixin amb la 

movem pertany al temps; el caràcter pertany al moviment. Només el punt mort és 

terra és una congestió accidental de matèria. Considerar que aquesta congestió és 
bàsica és un error.  

resultat.  

Un foc es transmet per mitjà de la mà, flueix fins al quadre i allà esclata en 

nt en el gresol 
-

, torna.  

p
avança a les palpentes com una bèstia de pastura (en el camp musical, com sap 

t fixat, i es capta en 
moviment (músculs dels ulls). 



V

En el passat, els artistes representaven les coses que es podien veure a la 
terra, coses que a la gent els agradava veure o que els hauria agradat haver vist. Ara 
la relativitat de les coses visibles és feta evident, la creença expressada que el que és 

que vistes. Les coses apareixen augmentades i multiplicades i sovint sembla que 
ahir. Es dedica molta feina a donar forma 

concreta al que és accidental. 

La inclusió dels conceptes de bo i dolent crea una ètica. El mal no hauria de 
ser un enemic que triomfa o que ens avergonyeix, sinó que hauria de ser un poder 
que contribuís al conjunt. Una part de la concepció i del desenvolupament. Allò 
primordial masculí (el mal, estimulant, apassionat) i allò primordial femení (el bé, 

 

A això hi correspon una unió simultània de formes, moviment i 
contramoviment, o per dir-
de contrastos disjuntius de colors, com fa Delaunay). Cada energia requereix el seu 
complement per situar-se fora del camp de la força. Els elements abstractes formals 
es posen junts com números i lletres per fer elements concrets o coses abstractes; al 

per transformar la religió en acte.  

 

VI 

Uns quants exemples: un home de 

 

1. El seu moviment. 

2. El moviment del vaixell que potser és en la direcció contrària. 

3. La direcció i la velocitat del corrent. 

4. La rotació de la Terra. 

 

6. Les òrbites de les llunes i dels planetes que hi ha al voltant.  



Resultat: una interacció de moviments jo que 
viatja al vaixell.  

Un pomer florit, les arrels, la saba, el tronc, una secció amb anells, les flors, 
la seva estructura, les seves funcions sexuals, la fruita, el cor i les llavors. Una 

de creixement. 

Un home que dorm, la circulació de la sang, la respiració mesurada dels 
pulmons, la funció delicada del ronyons, al cap un món de somnis, relacionat amb 
el poder del destí. Una interacció de funcions, unides en el descans.  

 

VII 

La relació de 
com el que és mundà és un exemple del que és còsmic.  

la destrucció simultània i construcció envers la total i pictòrica polifonia, la creació 

qüestió de la forma, crucials per a la saviesa formal; però encara no són art de 
ostres visions canviants, i la 

 

 

*Publicat al Tribune der Kunst und Zeit el 1920. 

 

 

 

 

 

 

PAUL KLEE (1897  1940), nascut a Suïssa, es va dedicar molts anys a la 
molt jove: el 1917, una exposició seva a 

els atacs del nacionalsocialisme per un estil que consideraven degenerat. Segons 
, sinó la de mostrar una realitat 

alternativa.  


