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3. Anàlisi de les obres rellevants de cada període pictòric: 

 

El motiu pel qual s’ha considerat important l’anàlisi de l’obra de Mallo és perquè ens 

descriu, dins del context ja analitzat, facetes molt importants de la dona artista de 

l’època i de com ella va moure’s en aquesta època, pròpiament també, com a dona 

artista.  

 

Tal com molt bé explica la doctorada en història de l’art Particia Mayayo: “També 

podem tenir en consideració l’anàlisi iconològica de les obres d’art, com a peces de llarga 

tradició sociològica; ja que converteix les imatges en documents socials. Per això, es té 

en consideració tant la pròpia imatge com el seu context, el significat social de la imatge 

amb el valor sociològic que això implica i el discurs que transmet sobre la ideologia de la 

dona artista” (Mangini, 2003: 16). 

 

Segons Antonia Fernández Valencia, professora de Didàctica en Ciències Socials de la 

Universitat Computense de Madrid i investigadora de l’Institut d’Investigacions 

Feministes de la mateixa Computense, expressa també que cal posar, en anàlisi d’art, 

especial atenció en l’anomenada “intencionalitat de l’obra”. Aquesta intencionalitat és 

rellevant en tant que comprèn un matís que en el nostre treball és molt important: qui 

realitza l’obra, no és una persona lliure, sinó que evidentment està condicionat, tan si 

n’és o no conscient, per la seva societat; és a dir en el que portem insistint en aquest 

treball, el seu context històric. Així Fernández afegeix que “la pintura es converteix, 

d’aquesta manera, en una font per detectar allò que s’accepta o allò que es rebutja en una 

determinada societat (…) i en els prototips entorn els quals es presenten, poden detectar-

se el conscient i l’inconscient individual i col·lectiu, almenys d’un determinat sector 

social” (L.F.Cao, 1998:60). 

 

L’evolució artística de Mallo és indubtable. Encara que de forma estricta se l’emmarca al 

surrealisme, cal comprendre molts matisos, passaria per tres etapes més: la humanista, 

una etapa d’evasió en la que se centraria en barrejar la composició formal clàssica amb 

elements del mar o bé de cultures indígenes i amb elements del realisme màgic de Roh i 

l’última etapa en la que assoleix una maduresa com a artista, però molt sustentada 

encara en l’evasió. 



	  
71	  

Personalment, tinc una experiència molt limitada en l’anàlisi artístic i tampoc he estudiat 

història de l’art. Per tant, afrontant aquestes limitacions, he utilitzat un esquema que 

seguiré a l’hora d’analitzar cada obra: 

 

• Obra acompanyada d’una fitxa explicativa (autor, cronologia, estil, tècnica i 

localització) 

 

1. Situació de l’obra en el seu context històric 

2. Concreció de l’estil en el qual s’emmarca i els motius 

3. Anàlisi formal de l’obra 

4. Significat i funció de l’obra compresa dins el seu context i 

coneixent com en coneixem l’autora. 

 

Amb aquest anàlisi mirarem d’aprofundir més en la figura de Mallo i mirarem també de 

comprendre la seva obra, ubicada en el seu temps i dins la complexitat de l’artista. 

Aquest anàlisi és important també, perquè la pròpia Mallo sempre expressava que la 

seva vida personal estava reflectida en la seva obra. Sempre responia això amb la seva 

voluntat de mantenir la seva vida privada apartada dels mitjans. Ella només parlaria de 

la seva obra i de les seves amistat influents, però mai dels seus sentiments. Així doncs, 

veiem què podem extreure de la seva obra, encara que només sigui un petit retall de tota 

la que pintaria. 
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3.1 Surrealisme: anàlisi de les obres representatives de les sèries: Verbenas, 

 Estampas, Cloacas y campanarios i La Mujer de la Cabra. 

 

 3.1.1 Anàlisi pictòric de la sèrie Verbenas/ Obra:Verbena 
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4 La fitxa de totes les obres que es localitzen al Museu Reina Sofia de Madrid, han estat extretes del seu 
espai web oficial: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/mallo-maruja 

FITXA DE LA PEÇA: “ LA VERBENA” 

Autora Maruja Mallo 

Cronologia 1927 

Estil Realisme màgic 

Tècnica Oli sobre tela 

Localització Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (MNCARS) 
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Context històric 

Situem cronològicament aquesta peça en l’època de la dictadura de Primo de Rivera. 

Mallo ja havia sortit de l’acadèmia de San Fernando i iniciaria amb aquesta obra i quatre 

més de la sèrie Verbenas; la seva etapa concebuda com a surrealista (tot i que com hem 

argumentat al llarg del treball, ella mai s’hi havia emmarcat i va concentrar-se en una 

època molt concreta de la seva vida). 

 

Ens situem cronològicament en la dictadura de Primo de Rivera, impulsor del cop 

d’estat de 1923 (un any després de l’ingrés de Mallo a San Fernando) i secundat pel rei 

Alfons XIII. Aquesta dictadura s’allargaria fins al 1930, molt secundada en un primer 

moment pels conservadors que consideraven que calia posar ordre al “caos” anterior  

(Sàpiens.cat). 

 

L’anterior sistema estava basat en trampes electorals constants (tupinades), per 

aconseguir estabilitat mitjançant l’alternança cada 2 anys entre liberals i conservadors. 

Aquesta partits monàrquics òbviament no s’adherien a les necessitats polítiques reals i 

eren dèbils. En aparèixer les primeres revoltes obreres van ser incapaços de seguir amb 

l’estabilitat forçada (13 governs diferents entre 1917 i 1923). A aquest fet s’hi afegiria el 

Desastre Anual (pèrdua de les colònies al Marroc) i una forta crisi econòmica. 

L’alçament militar de Rivera doncs, semblava als més conservadors, una sortida rígida al 

desastre (Sàpiens.cat). 

 

L’objectiu de Rivera era el restabliment de l’ordre, derrocant la constitució i per tant, els 

partits monàrquics, implantant un règim autoritari militar (comprenent censura de 

llibertats i associació i per tant, desmantellant qualsevol intent d’estat de dret) 

(Sàpiens.cat). 

 

Aquesta repressió encara va radicalitzar més les postures polítiques, especialment dels 

qui ja eren opositors del règim (moviments obrers, republicans, moviments estudiantils i  

també dels nacionalistes, especialment a Catalunya, on la repressió de Rivera seria 

flagrant) (Sàpiens.cat). 

 

 



	  
74	  

Estil 

 

L’obra pictòrica que contemplem és un oli sobre tela de 119 x 165 cm, que es conserva 

actualment al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) i que s’emmarca 

dins l’estil surrealista, però aquelles persones que han indagat més en la trajectòria de 

Mallo, relacionen el seu estil més directament amb realisme màgic (Franz Roh). 

 

El realisme màgic, a diferència del surrealisme, mostra la realitat però de forma alterada. 

No parlem d’una abstracció completa, ni tampoc d’abandonar la realitat per transportar-

nos al món dels somnis. Tot i que el realisme màgic, com hem explicat, va ser un 

moviment sobretot literari, sembla que Mallo podria haver-lo traslladat a la pintura. 

Com assenyala el crític d’art Joan Manuel Bonet en respecte a l’obra de la pintora: “Els 

seus quadres han de ser considerats obres mestres del realisme màgic a l’espanyola, 

tenyits de neopopularisme.” (Mangini,2012:90) 

 

Algunes característiques importants d’aquest estil seria la representació d’elements 

fantàstics, però representants dins una normalitat. Acostumen a centrar l’atenció en 

ambients de classes populars on algun tipus de concepció mítica o màgica pugui 

aparèixer. És a dir, els elements representats són reals, però tenen connotacions que els 

fan inversemblants, encara que el que fan és versemblant. 

 

Molt sovint el temps s’expressa en ordre cronològic, però en l’espai s’hi comprenen 

escenes del present, del passat i del futur.  

 

  Anàlisi formal 

 

La composició, pintada sobre una tela gran apaïsada, s’estructura en una perspectiva 

molt peculiar asimètrica, però totalment harmoniosa. L’ assimetria li dona una sensació 

de moviment frenètic molt interessant, tot i que les figures humanes són força hieràtiques 

i estàtiques. 

 

Les escenes representades estan dividides per línies molt clares, però tot i així estan 

composades amb un virtuosisme que permet que totes convergeixin en un mateix lloc 
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(podria ser que en moments diferents inspirant-nos amb les característiques del realisme 

màgic de Roh). Compositivament podem entre veure un triangle al centre i un quadrat 

sota d’un rombe col·locat perpendicularment al marge dret. D’aquestes línies generals, 

en surten infinitat de diagonals que ens composen les distintes escenes. 

 

Aparentment, les escenes  no tenen un sentit concret, més enllà d’una representació 

acolorida de les festes populars del Madrid de l’època (recordem que Mallo sentia 

fascinació per les festes populars i que sovint, deixant de banda la seva condició 

femenina acostumava a freqüentar-les). A través de la representació de la Verbena, 

Mallo aprofita per incloure una fina sàtira política (observem un a figura eclesiàstica que 

fa de cambrer i un policia militar en el centre compositiu, que semblen com gegants 

enmig de totes les escenes i que també gaudeixen de la festa.) Mallo va incloure els 

elements típics de les festes populars i a més aquestes dues figures que les situa al mateix 

nivell que la resta de personatges que estan a la Verbena (podria ser una crítica social). 

 

Sandra Blazquez Roldan, educadora de la Universitat de Córdoba explica que “el frare 

té al costat un burgès i també al rei que estan representats com agegantats i que són un 

escarni encobert a les figures del poder”. Podria ser que ella en aquesta època ja tingués 

tendències republicanes i que no ho expressés obertament fins més tard. 

  

Aquest escarni podria  estar també relacionat amb els color que va fer servir Maruja. 

 

Al darrere de les dues grans figures reputades a l’època (el militar i el frare) hi situa un 

gegant amb un ull, que seria un personatge imaginari i també una espècie de joglar, amb 

un peu deformat, que demanant caritat fent malabars i tocant la guitarra. Veiem doncs 

com s’entremesclen elements reals amb imaginaris en un ambient mig real, mig màgic. 

Mallo fa una espècie d’Estampa (nom que tindrà la seva pròxima sèrie) que agafa un 

estil de collage, amb juxtaposició de formes i figures que convergeixen. 

 

Mallo distorsiona l’espai, però les seves figures i el repartiment d’aquest espai és 

totalment rectilini i geomètric (per tant valorem que mescla la seva formació clàssica 

amb aquesta nova tendència a l’abstracció). Veiem que Mallo juga amb diferents plans, 

representant varies escenes aïllades dins d’una mateixa composició. El pla que està més 
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enquadrat és el situat a l’extrem inferior dret del quadre, on s’hi troben els mariners, és 

l’única escena que està separada per, explícitament, un enquadrament, la resta no els 

separa físicament cap línia, però estan realitzades amb tal virtuosisme que s’aprecia de 

totes maneres la divisió de la composició pictòrica.  

 

Franz Roh, en el seu llibre, comentaria també l’ús exagerat del color (que també troben 

en l’obra d’ Spies) i reflectint les formes molt sòlidament i amb línies marcades. Ambdós 

aspectes presents en l’obra que estem analitzant, que utilitza colors tropicals i llampants, 

com inspirats en Amèrica Llatina, com aquestes figures humanes en primer pla, que 

sembla que ballin a ritme llatí, amb ales i plomes molt similars als carnavals de Brasil (les 

figures humanes també tenen una pell molt bruna). 

 

Si repassem alguns dels elements de l’obra trobem gegants, capgrossos, una espècie de 

nom en un regne de gel, carpes de circ, un campanar amb un frare que estira les 

campanes, fins hi tot en una escena quadrada de l’extrem hi trobem un grup de mariners  

amb un fons indesxifrable i si ens hi fixem, hi ha uns gronxadors en forma de barca. 

Darrere hi podem trobar la part de dalt d’uns cavallets, com camuflats i que podria ser la 

confirmació de la similitud de la Verbena amb “el tiovivo” de Walter Spies. Potser està 

amagat seguint aquesta voluntat de Mallo de no reconèixer mai les seves fonts 

d’inspiració. Enumerar tots els elements es fa quasi impossible, com si descrivíssim el 

quadre del Jardí de les Delícies de Hieronymus Bosch. 

 

Els detalls estan curosament dibuixats amb una pinzellada molt precisa i un detallisme 

extrem, fins hi tot pel que fa a les textures i els colors, com observem en les faldilles 

plisades de les ballarines o bé en les cortines o en les jaquetes dels mariners. Mallo és 

curosa no només amb les textures sinó també amb la llum. Representa llums i ombres a 

totes les escenes però naturals, sembla llum solar (podria ser herència del clarobscur 

d’època del Barroc). Tot i que la textura es veu molt plana, el dinamisme i el moviment 

interns de la composició no es veu afectat, perquè té moltíssimes diagonals i molta 

gradació de color que ofereix volum i moviment a l’obra. 
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5Tema, significat i funció de l’obra 

En paraules de Mallo: “Les Verbenas són una combinació d’elements festius i burlescos, 

de presència màgica i màscares grotesques i d’escarni als poderosos”(Magini,2012:70). 

La temàtica és de tipus quotidià o costumista, és una reinterpretació de les berbenes de 

Madrid, mesclat amb tot el que seria la festa popular. L’interès pel folklore espanyol de 

Mallo, s’evidenciaria en aquesta sèrie de pintures i el que més li atreia precisament eren 

les festes al carrer, “allò popular”. Cal dir però, que no és només quotidiana i costumista, 

sinó que també té una faceta simbòlica, doncs rere la festa s’hi amaguen símbols i 

missatges, com hem explicat de sàtira cap al poder establert.  

 

Ella parlava d’un interès cap a: “La multiplicitat d’éssers, objectes i coses”. Insistiria: “ 

En una visió calidoscòpica com a flâneuse, no com a observadora dels carrers, sinó dels 

barris d’obrers de gent treballadora. Volia retratar precisament la simultaneïtat de la vida 

al carrer i en especial de las fires, que ella contemplaria com a un escenari a retratar del 

carrer” (Mangini, 2012:90). 

 

Les obres de Mallo emmarcades en la sèrie Verbenas vas tenir una acollida molt bona 

entre la crítica artística, evidentment sense incloure-la entre els millors.  

 

El novel·lista avantguardista José Díaz Fernández, entusiasmat per l’obra de Mallo 

comentaria: 

 

 “Maruja Mallo, amb energia insòlita, va estripar fa poc la cotilla acadèmica de San 

Fernando (...) la seva pintura se l’ha d’incloure entre allò més suggestiu del moment 

pictòric actual” (Mangini,2012: 95).  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Fonts: Aquest anàlisi està basat en la feina feta per Sandra Blazquez Roldan al seu bloc personal: 
http://sandrablazquezroldan.blogspot.com.es/2010/06/la-verbena_14.html i en el web oficial del 
Museu Reina Sofia de Madrid: http://sandrablazquezroldan.blogspot.com.es/2010/06/la-
verbena_14.html 
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 3.1.2 Anàlisi pictòric de la sèrie Estampas/ Obra: La mujer de la cabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA DE LA PEÇA: “ ANTRO DE FÓSILES” 

Autora Maruja Mallo 

Cronologia 1929 

Estil Realisme màgic/Surrealisme 

Tècnica Oli sobre fusta 

Localització Colecció Pedro Barrié de la 

Maza. La Coruña 
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Context històric 

 

Equivalent al de Verbenas, però amb el distintiu que ja es situa concretament al crack del 

29. La crisi econòmica que seria decisiva per fer caure definitivament el rei Alfons XIII i 

a Primo de Rivera; amb la consegüent proclamació de la República (Sàpiens.cat). 

 

Estil 

 

L’estil també és equiparable al surrealisme màgic de Roh, també aparegut a Verbenas, 

però en aquesta composició perdem la superposició de les escenes tan característic del 

realisme màgic. Ara bé, tot i el que es representa en escena són elements convencionals 

que poden ser verídics, la manera com estan pintats no es pot emmarcar pròpiament com 

a un realisme clàssic, per les mesures i les proporcions, especialment, i per la forma de 

representació del paisatge que sembla extret d’una llegenda. No és un paisatge realista, 

sinó que superposa els elements sense tenir del tot en compte una perspectiva real. 

 

Anàlisi formal 

 

L’anàlisi formal està basat en un anàlisi que realitza el diari El País l’any 2005 en la seva 

edició impresa. 

 

El centre compositiu seria la figura femenina de la dona que du la cabra, que sembla ser 

segons Mangini que és una representació artística de Concha Méndez. La composició, 

tal i com en el cas de Verbenas, agafa una forma triangular, per tant, tot i que també 

tendeix en certa manera a no representar la realitat de forma realista, tampoc es pot dir 

que sigui una peça surrealista amb una composició tan geomètrica. 

 

Les potes de la cabra tracen línies paral·leles a la protagonista de la composició, de 

manera que geomètricament fa la composició molt més harmoniosa i atrau l’atenció al 

centre compositiu o a la dona que du la cabra. 

 

Pel que fa a l’altre dona, la que treu el cap per la finestra, alguns experts que han estudiat 

a Mallo, creuen que podria ser una representació de l’opressió de la dona, relegada a la 

llar. Per això apareix entre el rellotge i les cortines i queda relegada en un segon pla 
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compositiu, deixant destacar molt més a “la mujer de la cabra.” Potser també des d’una 

reivindicació a l’alliberament, ja que també hem explicat que Concha Méndez era una 

dona en el seu dia, tan transgressora com Mallo. 

 

Les figures femenines són voluminoses, fortes i enèrgiques, en cap moment estan 

representades com a dèbils, tot i que sí inexpressives. 

 

Els colors segueixen sent totalment vius com en el cas de Verbenas i la llum mira també 

de seguir un patró de llum natural, de llum solar. El tractament dels colors i de les 

ombres permet donar volum a una composició que presenta, com en el cas de Verbenas, 

una pintura molt plana i molt precisa. Els volums de les figures es deuen totalment al 

virtuosisme de la pintora, no al gruix de la pintura. 

 

Podem dir que en aquesta pintura, hi observem moltes diagonals: les potes de la cabra, 

les cames de la dona o centre compositiu, les ales de l’ocell, la barca girada de l’horitzó, 

la planta que hi ha rere la dona, etc. Aquestes diagonals són imprescindibles per donar 

moviment i dinamisme a una composició que podria ser totalment estàtica, ja que la 

dona de la finestra tot i estar en moviment sembla de pedra, no pas en moviment, i la 

cabra i la dona que la du tot i estar en moviment, també postren una passivitat que 

podria generar hieratisme en tot el quadre. Els colors i les diagonals esmentades, doncs, 

són claus per a la representació d’una composició més vital. 

 

Tema, significat i funció de l’obra 

 

En aquesta peca, no sabem si expressament o simplement per la voluntat de pintar a la 

seva companya de corrandes, Méndez, Mallo aconsegueix invertir l’ordre patriarcal en el 

que l’home subjecte creador, mira a la dona, objecte, i la dibuixa o la pinta. Ella, com a 

dona, es converteix en subjecte creador. D’altre banda, els experts també han volgut 

reivindicar que Mallo realitza una separació decisiva de l’espai entre les dues dones, 

molt clar. Hi ha la dona supeditada al patriarcat, delimitada per l’espai de la llar i una 

dona moderna i que treballa, emmarcada per un altre espai ben diferent, el carrer. 
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Aquest ac6lariment l’hem trobat en una publicació que va fer el diari El País al 2005, en 

la seva edició impresa. No s’hi especifica l’autor, però hem cregut rellevant incloure 

aquesta visió més reivindicativa de l’obra de Mallo. 

 

La temàtica, llevant-la de tot rerefons, és una dona de poble que amb pas enèrgic du una 

cabra amb pas ferm i expressió rude. El paisatge sembla ser que és Tenerife, d’aquí el 

contrast entre mar i muntanya tan marcat de la composició. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 L’anàlisi d’aquesta peça s’ha estret en part de l’anàlisi a aquest espai web, en el que no se cita autor: 
http://es.slideshare.net/atenearte/comentario-la-mujer-de-la-cabra-de-maruja-mallo  i en el web oficial 
del museu Reina Sofia de Madrid: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/mallo-maruja 
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 3.1.3 Anàlisi pictòric de la sèrie: Cloacas y campanarios / Obra: Antro de fósiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA DE LA PEÇA: “ ANTRO DE FÓSILES” 

Autora Maruja Mallo 

Cronologia 1929 

Estil Realisme màgic/Surrealisme 

Tècnica Oli sobre fusta 

Localització Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía 

(MNCARS) 
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Context històric 

 

Aquesta Obra, com hem expressat en el treball, s’inicia just abans de la Segona 

República. Molts crítics han determinat que la sèrie “Cloacas y campanarios” era com 

una espècie de premonició d’una Espanya que s’estava desfent (la dictatorial de Primo 

de Rivera i la monàrquica d’Alfons XII ) per donar pas al sorgiment d’un nou règim, la 

Segona República; però també com a premonitori del desastre de la posterior guerra civil 

i el règim franquista. L’alternança entre liberals i conservadors a base de trampes 

electorals, com hem expressat en la interior anàlisi pictòrica, va generar inestabilitat al 

país; prou com per donar pas al cop d’estat (consentit per Alfons XIII) de Primo de 

Rivera ( Mangini,2012). 

 

El general, però, acabaria caient i fracassant en el seu intent d’estabilitat amb l’arribada 

de la crisi econòmica del crack del 29 que s’uniria al ressorgiment de les forces 

republicanes. El rei davant del desastre va pressionar la dimissió de Rivera i seguiria fent 

esforços per mantenir-se a la poltrona del poder; entre d’altres coses, permetent eleccions 

per donar impressió d’obertura. Ara bé, l’estratègia li va sortir malament, la República 

venceria en les eleccions o com se li ha anomenat per part d’alguns intel·lectuals “una 

espècie de plebiscit encobert” de 1931 (Sàpiens.cat). 

 

Les grans ciutats (especialment Barcelona i Madrid) eren republicanes i encara que 

aquell plebiscit no era sinònim de canvi de govern real, el 14 d’abril de 1931 Niceto 

Alcalá – Zamora, proclama la II República Espanyola des del balcó del Ministeri de 

Governació. Arrel d’aquest fet, el rei Alfons XIII abdica i s’exilia, donant pas al 

posterior i efímer període republicà (Sàpiens.cat). 

 

Al 1928 , poc abans de la proclamació de la República, Mallo començaria a pintar 

“Cloacas y campanarios”. Aquesta sèrie serà l’última que pintarà, fins al cap de molts 

temps, que es pot relacionar amb el surrealisme, ja que després canviarà completament el 

seu estil pictòric (com veurem al llarg dels anàlisis que presentem). 
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Estil 

 

Aquesta ha estat una peça, tot i que molt lloada pels crítics, molt poc analitzada. Per 

tant, l’anàlisi que procedirem a fer a continuació és molt personal i per tant, subjecte a 

poder ser equívoca.  

 

En aquest cas i a criteri personal, l’obra navega entre l’anterior realisme màgic i un 

surrealisme més marcat. El motiu pel que no l’emmarquem del tot com a surrealista és 

perquè la composició ha perdut la juxtaposició en escenes de la que parlava Roh i també 

el color. L’obra que se’ns presenta és fosca i focalitza l’atenció en una escena clara. Ara 

bé, no se la pot emmarcar, en el meu parer com a surrealista del tot, perquè el que s’hi 

representa no és abstracció, doncs és molt clar tant el que s’hi veu com el missatge del 

que se’n deriva per l’època. 

 

Antonio Castro, historiador gallec explica que “Cloacas y campanarios és una sèrie 

extraordinària, és una reflexió sobre la vida que parla de la putrefacció de la que tant 

parlava Bretón, que ens introdueix en un surrealisme figuratiu anòmal en el context 

espanyol i que està molt relacionat amb el cinema de Buñuel i Dalí” (documental: 

Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 2013). 

 

En referència a la pèrdua de color que apuntàvem, la catedràtica d’Història de l’Art, 

Carmen Pena, explica que “el trànsit del colorit de Verbenas als colors apagats de 

Cloacas y campanarios, representa l’alegria i el dinamisme cromàtic en front a la 

putrefacció i el hieratisme com a presagi” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, 

mitad marisco” 2013). 

 

En paraules de la pròpia Maruja Mallo: “Tal com passa en el dia i la nit amb la llei dels 

oposats, és una cosa que pot revelar l’inconscient. És una evolució, a la vida existeix el 

dia, perquè existeix la nit” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 

2013). 

 

En aquest moment en que mallo parla d’inconscient, també ens dóna pistes de que 

s’apartava del realisme màgic de l’inici i que pretendria en certa mesura, caminar cap a 
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la recerca de l’inconscient, d’una pulsió personal que li suscitaria l’època històrica del 

moment, cap al surrealisme tot i que no evident ni declarat, sinó molt personal. 

 

Anàlisi formal 

 

L’obra que contemplem és un oli sobre fusta, conservat al Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid. 

 

La composició tot i ser asimètrica, no conserva l ‘asimetria tan accentuada de la sèrie 

anterior. De fet, si observem la peça amb atenció, veurem que en certa manera mira de 

mantenir certa simetria, encara que no exacte o perfecta. Per exemple, en una banda hi 

ha el que sembla una bota, que es manté en l’altre banda, però la bandera que hi ha en la 

de la dreta, trenca la simetria. D’alguna manera, veiem que Mallo està deixant enrere la 

juxtaposició d’escenes del realisme màgic i que treballa un estil compositiu més simètric. 

 

L’estructura torna a ser triangular. El centre compositiu són els esquelets. La base del 

triangle la forma un dels esquelets i l’altre que està al damunt el vèrtex. En un pla més 

llunyà hi ha com uns porxos que tenen una juxtaposició similar a les que veiem a 

“Verbenas”. D’aquí que afirmem una barreja també entre surrealisme i realisme màgic. 

La posició de la bandera i del fum que surt de les botes i de l’esquelet que hi ha a la part 

superior, generen petites diagonals que ajuden a donar moviment a la composició, que 

d’entrada sembla molt més estàtica que la de la sèrie Verbenas.  

 

Pel terra: papers, excrements, un llangardaix a la paret, ferradures de cavall al vèrtex dret 

del triangle, etc. Tot per generar sensació de caos, brutícia i descomposició. En el meu 

veure, les petites diagonals unides als detalls de brutícia del terra, donen molt de 

dinamisme intern a una composició que podria ser molt estàtica. 

 

Els esquelets humans, jo no diria que siguin part del surrealisme, sinó més aviat d’un 

realisme màgic, en que sabem perfectament que és cada cosa, en un ambient en 

descomposició; però el tipus de representació no busca pas ser realista, té un punt de 

somni o de màgia. Potser és l’efecte que Mallo volia causar en el seu intent de 

premonició del futur en aquesta peça. 
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 Tema, significat i funció de l’obra 

 

Com ja hem explicat en l’interior del treball, la sèrie de “Cloacas y campanarios” neix en 

el moment d’impàs entre l’antiga monarquia i la nova República. Mallo voldria reflectir 

en la tela la putrefacció dibuixant no només els esquelets morts sinó brossa o excrements 

pel terra (tendència totalment surrealista en el moment) volent esser imatge d’allò anclat 

al passat, sobretot pel que fa al règim militar, a la monarquia i sobretot a l’Església que 

ella anomenaria “la màfia santa”.  

 

A partir d’aquest moment, els crítics entendrien “Cloacas y campanarios” pròpiament 

com la mort de la monarquia per donar pas a la nova República; però també com la 

premonició de la guerra civil i l’horror que acabaria apareixent. Com hem argumentat a 

l’interior del treball: “Es parlaria de la naturalesa apocalíptica d’aquesta sèrie de 

pintures, però cap consideraria a Mallo com a una artista genial” (Mangini, 2012: 138). 

 

En aquest sentit, recalquem que tot i que l’obra de “Cloacas y campanarios ” va tenir 

bones crítiques, no tindria el reconeixement merescut fins al 1931, quan Mallo es 

desplaça a viure a París. París, la capital de la cultura i de l’art per antonomàsia; ja tenia 

una herència surrealista important i es va valorar en profunditat el talent de la nostra 

artista. De fet, en el documental “Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco ”, la pròpia 

Mallo explica que el propi André Breton, li compraria la peça “Espantapájaros” de la 

sèrie.  

 

D’altre banda, Carmen Pena, catedràtica d’història d’Art Contemporani , recalca en el 

mateix documental que en aquest moment molts surrealistes: “Van a estudiar l’ anti 

paisatge i el magnifiquen.” Veiem doncs que hi ha molts motius per ubicar-la en el 

realisme màgic, però molts d’altres en canvi, seguien el patró surrealista d’aquells anys. 

Per això es fa tant difícil emmarcar a Mallo en un estil pictòric concret. Tot i així, cal 

que concretem que el museu Reina Sofia, emmarca ambdues peces com a surrealistes. 
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 3.2 Humanisme: anàlisi de les obres representatives de les sèrie: “La religión 

 del Trabajo” 

 

 3.2.1 Anàlisi pictòric de la sèrie: La religión del trabajo /Obra: La sorpresa del  trigo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA DE LA PEÇA: “ SORPRESA DEL TRIGO” 

Autora Maruja Mallo 

Cronologia 1931 

Estil Humanista (herència 

classicisme) 

Tècnica Oli sobre tela 

Localització Buenos Aires 
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Context històric 

 

La peça que presentem, va ser pintada per Mallo en l’època de la Segona República. 

Com hem explicat, la Segona República va representar un gran canvi de perspectiva 

política i social, en respecte a l’antiga monarquia d’Alfons XIII i la Restauració. Es 

lluitaria per un accés igualitari a l’educació amb varis projectes educatius com la 

“Institución de Libre Enseñanza” o les “Misiones pedagógicas” en les que participaria 

Mallo. 

 

En el camp de la igualtat de drets entre homes i dones es va assolir el sufragi universal o 

el dret al divorci, a més de fomentar activament la llibertat d’expressió i d’associació per 

a una democràcia digne i real. Tots aquests factors s’assolirien en la Constitució de 1931 

(Alejandra Val Cubero, 2013). 

 

La segona República evolucionaria en 3 períodes diferents: en un principi amb la 

proclamació de la República, començaria el govern provisional i es van convocar 

eleccions, després el bienni reformista amb el govern de Manuel Azaña al poder, qui 

guanyaria democràticament les eleccions (de 1931 al 1933). I per últim, el Bienni 

Conservador (1933-1936) amb el Partit Radical Republicà d’Alejandro Lerroux, que 

miraria de frenar els avenços del govern anterior, s’anomena també “bienni negre”. Al 

febrer del 36, just abans de l’esclat de la guerra civil hi hagué el Front Popular, una 

coalició d’esquerres que va aconseguir guanyar les eleccions, tot i que per poc temps  

(Sàpiens.cat). 

 

Aquesta divisió entre dreta-esquerra inherent al país, evidentment es veia clarament 

reflectit en la política del moment, símptoma democràtic. També cal parlar que l’entorn 

poc agraït de la República: la crisi dels anys 30 i l’ascens dels feixismes anava jugant en 

contra del govern republicà i a favor de Franco, posteriorment, durant la Guerra Civil. 

La República, per tant, generava un sentiment d’inestabilitat important que anava 

enervant tan dretes com esquerres per la seva divisió ideològica evident (era una estira i 

arronsa). La victòria del Front popular va ser el punt d’inici del cop d’estat fallit de les 

dretes, que es negarien a un nou govern d’esquerra i optarien per un cop d’estat militar 

on hi governés l’ordre i acabés el caos (de nou l’argument d ela dreta) que havia 
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representat donar a la població tanta llibertat de decisió (o sigui la democràcia). En la 

mateixa línia que el cop d’estat de Primo de Rivera  (Sàpiens.cat). 

 

Aquesta època pictòrica està marcada per una politització de Mallo cap a la defensa del 

poble, dels seus drets i de la seva educació; tal com dels ideals de la República, que feien 

joc amb el seu antic odi anticlerical. D’aquí apareix l’etapa humanista, que han declarat 

els experts que han analitzat la seva trajectòria biogràfica. En aquest moment, Mallo 

perd molta abstracció per caminar cap a l’interès humà, de les persones, de la política i 

del seu entorn. 

 

Estil  

 

L’estil s’ha emmarcat en humanista, però personalment penso que té una retirada molt 

important al classicisme de les escultures de la Grècia clàssica, transformat en pintura. 

Crec que mallo en aquest moment ja camina cap al retorn a l’estil clàssic que va marcar 

el seu aprenentatge a San Fernando.  

 

Aquesta etapa té poc o res a veure a l’anterior, a part de conservar aspectes de realisme 

màgic (tot i representar una dona verosímil, es combina amb aspectes d’inverosimilitud; 

com ara que li creixen espigues de les mans i que això, evidentment té un contingut 

simbòlic i de màgia, que no és real). Per tant, en el meu entendre, es pot classificar 

aquesta obra a mig camí entre el realisme màgic i el classicisme propi de les escultures de 

la Grècia clàssica, en el període emmarcat pròpiament com a classicisme. En el moment 

en que encara no s’ha treballat tan l’expressió facial de les escultures, com en l’època 

Hel·lènica.  

 

En analitzar l’obra de Mallo per èpoques, anem entenent perquè ella no va voler mai que 

se l’emmarqués en estils concrets, perquè realment, emmarcar-la en un estil determinat 

no és correcte. Ella no s’adhereix a un patró tan senyalat, en cap dels seus períodes. 
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Anàlisi formal  

 

Sorpresa del trigo és un oli sobre tela i malauradament, no en coneixem la localització 

actual, només que es troba a Buenos Aires. 

 

La composició és totalment clàssica, sense interès per res més que no sigui la figura 

humana. El fons es monocolor i senzill, per tal de centrar l’atenció en la dona del centre 

compositiu. Perdem totalment el moviment en una imatge de tipus muralista i hieràtica, 

característica molt pròpia de les escultures de la Grècia Clàssica, fins hi tot l’expressió 

facial  de la dona de la pintura ens recorda a la serenitat clàssica, que caracteritza a tals 

escultures. 

 

Hem retornat al color tot i que no tan llampant com en la sèrie de Verbenas, la forma 

com està pintada aquesta peça, sí que va molt lligada a la sèrie anterior esmentada. La 

llum esta molt treballada, de forma que en una pintura que té una pinzellada molt 

precisa i llepada, aconsegueix que la figura tingui volums i forma. 

 

En aquesta peca veiem que hem perdut totalment el moviment de les anteriors pintures, 

cap a una figura humana que sembla quasi una escultura, és totalment estàtica. Veiem 

que de Verbenas, passant per Cloacas y campanarios fins a l’actual sèrie, hem perdut 

molt de dinamisme i moviment. Especialment, aquest fet es deu a la pèrdua de 

diagonals. Si observem la pintura, veurem que totes o la majoria de línies són rectes i 

verticals (els dits, les espigues, el nas i el coll) o horitzontals (la base del bust, la part de 

sota del nas, les celles, els ulls..). La única corba que podem apreciar en tota la 

composició i que en certa manera, la des hieratitza una mica, és la dels cabells. 

 

Cal destacar també la geometrització de la figura humana, que abans no era tan evident 

com en el cas de “Sorpresa del trigo”. La composició no només es clàssica en estètica 

sinó compositivament, l’ús de l’espai és molt racionalitzat i tots els components de la 

cara de la figura humana central són geomètrics, quasi en tota la seva totalitat. Per tant, 

podem dir que en aquesta etapa defuig totalment l’aspecte surrealista. 
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Un altre aspecte a destacar és que els colors són molt càlids i això podria estar molt en 

relació amb la manera com Mallo va voler retratar el tema popular. Des de l’afecte i la 

lluminositat.  

 

Totes les obres de la sèrie seguiran, com en el cas de les anteriors un mateix estil, marcat 

per la frontalitat de figures humanes i una màxima racionalització de l’espai, en un 

equilibri perfecte. 

 

Tema, significat i funció de l’obra 

 

El tema tant de la peça com de la sèrie és especialment interessant. Segons la pròpia 

Maruja Mallo :  

 

“ La idea em va brotar veient una manifestació del primer de maig i repentinament va 

aparèixer enmig de la desfilada un braç que alçava un enorme pa. Quan va arribar a prop 

nostre, em vaig acostar a ell i li vaig dir: d’on veniu? I em va dir: Venim caminant des de 

Tarancón. I que voleu? Pa” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 

2013). 

 

Sopresa del trigo era per Mallo un reflex de com el poble creia que havien de ser les 

coses, especialment del que realment tenia importància per ells, en aquest cas, el pa. El 

menjar.  

 

D’aquí neix Sorpresa del trigo, on s’hi dibuixen espigues que creixen dels dits d’una 

dona de poble. Ella té el pa, el menjar, a les seves mans. Brota dels seus dits de forma 

natural, del que se’n desencadena la idea, que el gra que en sorgirà per fer pa, li hauria 

de pertànyer per naturalesa. 

 

Mallo ens parla amb aquesta peça d’una: “ Sublimació ideològica dels treballadors que 

reclamen una transformació” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 

2013). 
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És especialment interessant veure com Mallo dedicaria, en aquesta època de la seva vida 

abans d’exiliar-se amb l’inici de la guerra civil, tota la seva creació artística i laboral al 

poble, a la reivindicació dels drets d’aquesta classe popular i també a la seva educació, 

amb la seva afiliació a las “Misiones Pedagógicas”, en les que participaria fent de 

mestra.  

 

 Com argumenta Shirley Mangini: “En aquest moment Mallo va ser una artista 

enfrontada amb la nació, vol que el poble es rigui de les jerarquies i ho demostra en la 

seva obra, precisament des d’un total ordre i una total jerarquia, fins hi tot amb 

hieratisme” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 2013). En aquest 

sentit, podem entendre el motiu pel qual Mallo iniciaria aquesta etapa tan racionalitzada 

i clàssica, doncs per a ella era una forma de reivindicació i d’ironització, com de defensa 

de canvi de la situació de la classe popular. Cal dir però, que ja no abandonaria aquesta 

obsessió per l’ordre fins al final de la seva vida pictòrica. 

 

Com hem argumentat anteriorment en el treball però, també és inquietant saber si per a 

ella aquest projecte era personal i se’l creuria del tot o si realment no. Cal preguntar-se 

perquè mai més pregonaria els valors de la república en l’exili, ni tampoc en retornar a 

Espanya. Aspecte en el que hem insistit en repetides ocasions i que és clau per entendre 

la figura de Maruja Mallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
93	  

 3.3 Etapa d’evasió: anàlisi de les obres representatives de les sèrie: 

 “Naturalezas vivas” i “Cabezas de mujer.” 

 

 3.3.1 Anàlisi pictòric de la sèrie: Cabezas de mujer / Obra: Cabeza de mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA DE LA PEÇA: “ CABEZA DE MUJER” 

Autora Maruja Mallo 

Cronologia 1941 

Estil Classicisme 

Tècnica Oli sobre tela 

Localització ------- 
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Context històric 

 

Mallo pintaria “Cabezas de mujer” ja a l’exili a Argentina. En aquell moment, 

concretament a la capital de Buenos Aires on s’estaria Mallo, l’avenç cultural en respecte 

a l’Espanya de la que venia era espectacular. Buenos Aires a més, posaria molt en valor 

la seva tasca com a pintora i li donaria un reconeixement que mai abans hauria obtingut 

a Espanya. Per això hem anat sostenint al llarg del treball que no es podria entendre la 

figura de Maruja Mallo sense l’etapa en la que va estar a l’exili. 

 

Cal constatar, com ja hem parlat en la seva biografia, que la situació de la dona artista a 

Amèrica era molt diferent de la resta d’Europa i citem de nou el llibre de L.F Cao, en el 

que es cita al crític  Lucie-Smith (1994): “Les dones tindrien un paper més important en 

la història de l’art llatinoamericà  del s XX, que la que van tenir a Europa o a Nord-

Amèrica, degut al masclisme en aquests països, que els du a categoritzar les arts com un 

aspecte femení, mentre que als homes es monopolitzava el paper polític i militar” 

(L.F.Cao,1998:121). 

 

Aquesta etapa pictòrica l’hem anomenat etapa d’evasió, perquè a la capital argentina es 

despreocuparia absolutament de la política. Desistiria en veure que vencia el franquisme 

i tancaria les portes a l’humanisme de l’època anterior i al seu art reivindicatiu. 

 

Segons el documental: “ Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco”: “El seu diàleg 

amb el poble seguiria fins a la victòria de Franco, en quan veu que ja no pot tornar la 

seva nació deixa d’existir per ella. L’impacte d’aquesta guerra civil tan en la seva 

mentalitat com en la seva pintura és evident, en els seus quadres la gent perd totalment 

l’expressió.” 

 

Així,  partir dels anys 40 Mallo descobriria els pobles indígenes d’Amèrica Llatina i de la 

fascinació que li produiria la diversitat d’ètnies, en sorgiria la sèrie “Cabezas de mujer” 

(1941-1951).En la que se centraria, abandonant com hem dit, l’antiga reivindicació 

política republicana. 
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Argentina en aquell moment estava governada pel president Jaime Gerardo Roberto 

Marcelino María Ortiz (1938-1942). L’objectiu del president era combatre la corrupció 

que hi havia en aquells anys i realitzaria reformes educatives, judicials i culturals molt 

importants pel país. Per tant, era una època en que Argentina evolucionava cap a una 

obertura artística i cultural molt notable (Todoargentina.com). 

 

Gràcies a l’acció d’Ortiz, Argentina es mantindria neutral en la Segona Guerra Mundial 

i miraria de caminar cap a un progrés i una política sense corrupció, ni trampes 

electorals. Ortiz també treballaria per la pau entre Paraguai i Bolívia que s’havien 

enfrontat a la “guerra del charco” i la seva política de neutralitat es mantindria fins al 

1944 (Todoargentina.com). Per tant, era una època de prosperitat política, tot i que 

Mallo hi tingués una implicació nul·la. Només es va quedar amb el mal record de la 

guerra civil i s’evadiria de la política del país.  

 

Finalment Ortiz tindria greus problemes de salut, arribant a la ceguesa. Això va fer que 

hagués de renunciar al govern a favor de Ramón Castillo (1942-1943). Veiem que 

l’època de mandat de Castillo va ser de curta durada, el motiu sembla ser que va ser la 

pressió d’EUA per acabar amb la neutralitat argentina, que no es produiria fins al 

mandat del següent president Edelmiro Farrell al 1944. (Todoargentina.com). 

 

En aquesta època comprovem doncs, que l’obra de Mallo no estaria gens relacionada 

amb el context polític del país. Buenos Aires però, sí que influiria en la seva inspiració i 

en el que dibuixaria en els seus quadres, tal com en els colors emprats. 

 

Estil  

 

L’estil en aquest cas s’emmarca en un realisme força clàssic. Mallo no busca defugir la 

realitat, més enllà del que observa. Veiem que la dona que ha dibuixar és també molt 

geomètrica, potser més del que ho devia ser la model a la realitat, però més enllà d’això 

es un retrat d’una dona indígena, sense volta de full. Molt inspirat en els clàssics grecs.  
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Anàlisi formal  

 

L’obra que contemplem és un oli sobre tela, pintat exactament amb la mateixa tècnica 

que la pintura de Verbena. La pinzellada és molt prima i molt precisa, els dibuixos no 

estan gens difusos, sinó totalment ben contornejats. Ho podem apreciar especialment en 

el cabell de la dona que és arrissat i que fins hi tot en té alguns de molt perfilats. En 

aquesta sèrie d’obres passem a la simetria que encara no havíem observat en cap de les 

sèries anteriors. La cara de la dona esta realitzada totalment partint de la mesura àuria 

del classicisme, tal com tota la composició. L’expressió de la cara també mostra serenitat 

clàssica. Sembla doncs, que en aquest moment l’estil  que adopta s’adhereix totalment al 

classicisme i ja abandona per complet tan el realisme màgic com el punt de surrealisme 

que presentava en les altres composicions. 

 

La llum està representada de la mateixa manera que en la sèrie Verbenas, està treballada 

de manera que la pintura no quedi tan plana i tingui volums, tot i estar pintada molt 

prima i llepada.  

 

Mallo ha treballat curosament l’anatomia dels busts a “Cabezas de mujer”. Observem les 

orelles, la mirada, els llavis, però especialment les clavícules i el coll. Ha volgut ressaltar 

els plecs de la pell i les clavícules, tal com també els cabells afro i evidentment, també ha 

donat els tons de llum amb coherència real i ressaltant la fesomia de la dona. 

 

El fons és totalment blanc i pla, d’aquesta manera aconsegueix centrar tota l’atenció en 

la protagonista del quadre, la dona totalment frontal amb una pintura molt de tipus 

mural. En resum, el canvi d’estil pictòric del surrealisme al classicisme és total i podem 

apreciar un retorn de Mallo a l’estil de San Fernando, però especialment, a l’ordre i a la 

simetria, tan en la cara com en el cabell; tot molt geometritzat. Els ulls, les celles, el nas i 

la boca, formen un triangle invertit, que també podem observar en la forma del coll. La 

composició és totalment harmònica i equilibrada, passiva i tranquil·la. 
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Tema, significat i funció de l’obra 

 

La temàtica de “Cabezas de mujer”, no és altre que la de l’interès de pintora per les 

ètnies, pintaria dones de tots els tipus seguint un esquema molt similar. A priori Mallo 

mai va dir que aquestes peces tinguessin cap interès reivindicatiu, ni social més enllà del 

seu interès per esbrinar cada racó de la seva fesomia; en resum, interès personal.  Mallo 

mai pintaria per vendre, encara que sí per ser reconeguda. 

 

Tal com explica Maria Escribano, historiadora de l’art, sobre “Cabezas de mujer”: “No 

hi ha cap interès tampoc per representar l’esperit dels individus als que retrata, sinó que 

torna a fixar-se sobretot en la forma. Són senzillament caps simètrics, ordenats 

meticulosament” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 2013). 
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 3.3.2 Anàlisi pictòric de la sèrie: Naturalezas vivas / Obra: Naturaleza viva 
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Autora Maruja Mallo 
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Context històric 

 

El context històric en que Mallo pinta aquesta sèrie és paral·lela a la de “Cabezas de 

mujer”, per tant, no repetirem el fets històrics, però sí que val la pena puntualitzar que la 

inspiració per pintar “Naturalezas vivas”, prové del seu descobriment de l’Oceà Pacífic. 

En la seva estada a Buenos Aires, viatjaria constantment i se sentiria fascinada pel mar. 

 

Així al 1941, inicia “Naturalezas vivas”, on amb colors vius i amb materials del mar 

com petxines, voldria exaltar la joie de vivre, que experimentava davant d’aquell paisatge 

oceànic del Pacífic. Especialment serien composicions que transmeten moviment i que 

també exalten la figura de la dona, suggerint a través de la distribució dels objectes els 

genitals femenins. (Magini,2012). 

 

Estil  

 

L’estil està sobretot centrat en les bases del realisme màgic. Els objectes marítims o de la 

naturalesa,  tots parteixen d’un realisme i una concreció força òbvia, però la forma com 

estan col·locats i el simbolisme de l’obra, formen part del realisme màgic, de l’abstracció. 

Ara bé, seguim veient, per l’ordre i l’equilibri de la composició una influència clara del 

classicisme. 

 

Al costat de l’obra de “Naturaleza viva”, hi hem posat l’esquema que havia realitzat 

Mallo a posteriori abans de començar a dibuixar la peça. És la clara demostració per la 

seva accentuació amb els anys per l’ordre i l’escrupolositat amb la que ordenava en 

l’espai el que volia pintar. D’herència clàssica, cada cop estarà més preocupada per les 

mesures en la seva obra. 

 

Agafaria una fixació molt estricta per la metodologia clàssica, que s’aniria accentuant a 

mesura que aniria fent-se gran i és curiós que l’ensenyança clàssica de San Fernando que 

tan havia criticat com a putrefacció, es tornessin la seva prioritat en la seva maduresa 

(Mangini,2012).  
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En aquest sentit, la crítica d’art Maria Escribano, afegeix que: “Maruja mai és una 

romàntica. És una anti-romàntica, perquè té un fons totalment racionalista grec, no té 

una sensibilitat per un paisatge acollidor, ella és pur formalisme i es fixa en l’ordre de la 

naturalesa.” Afirmant a Escribano, la pròpia Mallo afirma que: “Descobreixo que l’ordre 

és l’arquitectura íntima de la naturalesa (...) descobreixo un ordre numèric i geomètric 

que regeix totes les estructures i busco la expressió d’aquest ordre, d’aquesta harmonia, 

d’aquest equilibri regit pel nombre” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad 

marisco” 2013). 

 

L’escriptor i crític Juan Manuel Bonet parla de la 

possible influència entre Mallo i un llibre de 

Matila que parla de l’observació dels nombres en 

la naturalesa: “En el cas de Maruja sabem de la 

presència de diversos llibres de Matila, un príncep 

romanès que va escriure sobre els denominats 

“nombres d'or”, llibre molt lloat pel gran Paul 

Valery i en concret, sabem de la possessió de 

Mallo d’un llibre d’ estètica i proporció de la 

naturalesa (...) que es pot rastrejar un exemplar 

que va ser de Maruja Mallo a Buenos Aires , en el 

qual s’hi poden trobar esquemes fets per Mallo 

dins del llibre. Ella hi dibuixaria els seus cargols 

de mar, que van acabar convertir-se en els seus dibuixos fonamentals del període 

argentí” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 2013). 
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Anàlisi formal  

 

La peça que procedim a analitzar és un oli sobre fusta, que forma part de la col·lecció 

d’un particular, el qual no hem pogut esbrinar amb les fonts de les que disposem. 

 

La col·locació dels elements no té res deixat a l’atzar. En totes les peces de la sèrie, 

Mallo imita el que sembla la figura de la dona, sempre realçant la corba femenina com 

en aquest cas, es representa pel cargol de mar, l’alga curvilínia serien els braços, la 

petxina el pubis i les flors de mar d’ambdós costats, els ovaris. En aquestes obres hi 

representa sempre naturalesa de tipus marina, però viva, no està morta. 

 

Recuperem en aquesta sèrie, la línia corba que desapareix a “Cabezas de mujer” i torna 

el moviment. Tot i ser una composició molt estàtica, amb els dibuixos de línies corbes de 

rere el cargol de mar i l’alga, generen aquesta sensació de vivacitat i de moviment; fan 

que la composició no sigui estàtica i gaudeixi de força dinamisme intern, que no trobem 

en el cas de “Cabezas de mujer”. 

 

En general en la seva època a Argentina, retrobem els colors vius i llampants de 

Verbenas. Podria ser, en resum, el retorn d’una nova manera de mirar la vida i el món de 

Mallo, des del positivisme i la vitalitat “joie de vivre”, també evidentment des de 

l’evasió, des de tancar la porta als horrors de la seva Espanya natal. El colors, de nou, 

marquen curosament les ombres i generen els volums. La pintura la segueix mantenint 

llisa i plana i deixa a les ombres i el color, marcar, amb gran virtuosisme, els volums i les 

formes. Té la voluntat de perfeccionament, no hi ha cap línia deixada a l’atzar, ni 

evidentment tampoc, la col·locació de cada element en la peça. En aquesta línia i 

corroborant el que acabem d’afirmar; el comissari d’exposicions del Museu Reina Sofía 

de Madrid, Juan Pérez Ayala, explica que : “ La disposició dels objectes, com si es 

realcés el cos de la dona, també podria ser un retrat d’ella mateixa i de la seva joie de vivre 

del moment” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 2013). 

 

Els colors són molt contrastats, del que es realça el blau del mar, però lluny de generar 

una sensació de fredor, ho contrasta molt bé amb obres terroses i fons de colors càlids, 

que generen sensació de plenitud i d’afecte. 
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 Tema, significat i funció de l’obra 

 

La temàtica no és altre que l’Oceà Pacífic i la voluntat de retratar de forma harmònica, la 

naturalesa oceànica, des d’un formalisme numèric extrem. La significació que hi ha rere 

aquestes pintures es creu que prové sobretot de la seva voluntat d’oblit i d’abstracció de 

la guerra civil. 

 

També segons s’explica en el documental que citem repetidament “Maruja Mallo. Mitad 

ángel, mitad marisco” de rtve: “Les Naturalezas vivas, son la seva fascinació per l’oceà, 

relacionant sempre la vida i la naturalesa. Observant les proporcions harmòniques i la 

mesura àuria. El realisme màgic és l’estil amb el que serà fidel tota la vida. 
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 3.4 Maduresa : anàlisi de les obres representatives de les sèrie: 

 “Moradores del vacío” 

 

 3.4.1 Anàlisi pictòric de la sèrie: Moradores del vacío / Obra: Selvatro 
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Arte Contemporani, MEAC) 
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 Context històric 

 

Maruja Mallo va pintar “Los moradores del vacío”, al 1975, en una època en que el 

règim franquista estava debilitat i cercava ja l’obertura en plena transició democràtica. 

Entraria en vigor l’actual Constitució espanyola i l’actual monarquia parlamentària, 

llavors del rei Juan Carles I. Aquest debilitament del règim, com hem explicat 

anteriorment en el treball, aniria en concordança amb el renaixement de l’avantguarda a 

Espanya. 

 

Al 1977, va ser una any emblemàtic, perquè dona sortida a les primeres eleccions 

democràtiques a l’estat, després de 40 llargs anys de dictadura. El govern d’Adolfo 

Suárez seria l’inici de la pràctica de la democràcia parlamentària del nou estat 

(Planetadelibros.com). 

 

Com sabem, Mallo tenia molta por de rebre represàlies franquistes pel seu exili i per la 

seva herència republicana i, no és casualitat, que esperés a llançar-se de nou a 

l’avantguarda, passada la mort de Franco al 1975. 

 

Aquesta vegada l’abstracció seria total i la sèrie s’inspira en l’espai exterior i la ciència 

ficció. Podia tractar-se d’una nova voluntat de l’artista de trencament amb el passat i 

d’impactar a la crítica, però els assoliments de reconeixement d’aquesta sèrie serien 

irrisoris, fins a tenir una remuntada al 1976, on inicia de nou l’interès per l’avantguarda 

de la joventut de l’època. 

 

A partir dels anys 80, la seva fama tornaria a decréixer, tal com hem argumentat en el 

treball per una conducta exageradament estrambòtica; cada cop més criticada.  

 

“Les costum de Maruja eren ara més bohèmies que mai no feia mai vida de dia i 

continuava noctàmbula” (Magini,2012:268). 

 

“Moradores del vacío o viajeros del éter” és l’última sèrie que se li coneix abans de morir 

amb 93 anys, amb una salut molt fràgil. 
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 Estil  

 

L’estil de la peça que observem, en el parer personal, pertany molt més al surrealisme i a 

l’abstracció que cap de les èpoques anteriors. Aquesta sèrie és la que dificulta 

enormement situar-la senzillament en un realisme màgic, sense més rerefons. 

 

Les formes segueixen sent molt geometritzades, però a diferència de les èpoques 

anteriors, el que Mallo representa en la tela ja no té una forma fàcilment identificable 

amb algun aspecte de la realitat. En aquesta etapa històrica la defuig completament. El 

que vol representar-hi són éssers de l’espai exterior als que ella mateixa donaria noms, 

com el cas de la peça escollida “Selvatro”. És per aquest motiu que creiem que en 

l’última sèrie que realitzaria en vida, se la podria emmarcar en el surrealisme i en un estil 

pictòric molt fidelitzat amb altres avantguardismes com podria ser el futurisme o el 

cubisme. 

 

En referència a l’obra de Mallo, L.F.Cao, professora de Didáctica de la Expressió 

Plàstica a la Universitat Computense de Madrid explica: “El dinamisme del carrer, 

l’exaltació de l’esport, de la vida moderna, la situa més a prop dels futuristes que dels 

surrealistes (...) Aquesta superposició d’elements de Verbenas i altres tècniques, fa que 

desenvolupi un surrealisme involuntari que no obeeix als cànons dictats per ningú més 

que no sigui ella mateixa” (L.F.Cao,1998:99).  

 

 Anàlisi formal  

 

La peça que presentem de “Moradores del vacío”, d’entrada, podria recordar a una cara, 

possiblement seria la cara d’un ésser de l’espai exterior de l’imaginari de Mallo. 

 

Tot en formes geomètriques podria ser l’evolució extraterrestre de “Cabezas de mujer”. 

Hi ha dos triangles de color blau matí i negre que representarien els ulls, emmarcats per 

dos triangles liles al damunt, a mode de celles. Enmig, una figura groguenca que podria 

significar el nas del subjecte i a la part inferior del nas hi ha un triangle blanc que podria 

representar-ne la boca. En aquesta peça també hi podria haver quedat alguna 

reminiscència de “Naturalezas vivas”, en el que podrien ser dues fulles de color verd clar 
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a banda i banda de la cara de “Salvatro”. Podrien der dos braços. I a sota, dos triangles 

invertits granatosos que podrien ser les cames. 

 

A la part superior de la tela hi ha dues peces geomètriques verd fosc, que fan una forma 

com de capa i a l’interior hi ha dues circumferències grogues a mode d’orelles de l’ésser 

imaginari. Podria ser que “Salvatro” estigues volant en el que sembla l’espai exterior o 

un món extra-terrestre. 

 

En aquesta ocasió els colors són molt freds en general, podria estar molt relacionat amb 

la sensació de buidor i de solitud que va experimentar l’artista en els últims anys de la 

seva vida. Potser també d’aquí el nom de “Moradores del vacío.” Les ombres de la 

figura no estan tan treballades com en les sèries anteriors i per tant, se’ns presenta una 

figura amb molt poc volum i molt plana, sense vida i sense moviment. Falta el 

dinamisme interior al que l’artista ens tenia acostumats (ja en certa manera manifestat a 

“Cabezas de mujer”.) 

 

Al fons hi ha dues circumferències buidades del centre, però també sense ombres i molt 

planes, de les que en desconeixem el significat, emmarcades també en un fons rosa 

pàl·lid i totalment pla. De nou, Mallo, camaleònica i transgressora ens sorprèn amb 

l’últim gran canvi de la seva trajectòria pictòrica, que tot i que perfectament pensada, 

s’ha quedat sense la vitalitat de “Naturalezas vivas” o de “Verbenas.” La composició de 

la peca està molt racionalitzada, és harmònica i simètrica, seguint amb la seva obsessió 

numèrica i compositiva. En aquest cas, traça grans peces geomètriques i grans diagonals 

amb un traç precís i una pintura també molt prima i molt llepada, però la llum i les 

ombres no estan pensades des d’una il·luminació natural com en les anteriors, sinó 

totalment imaginària (podem imaginar que la il·luminació li ve de cara i que el que té 

darrere la capa i el cos en lila podria ser la seva pròpia ombra). Estem davant d’una obra 

abstracte, que també podria tenir una connexió molt íntima amb l’actitud i la forma de 

vida de l’artista en aquests temps i ja fins al final de la seva vida (podem plantejar que 

sorgeix aquesta peça de la solitud i la incomprensió), o també a la voluntat de transgredir 

el que havia fet fins ara i fer una nova ruptura per anar més enllà. 
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 Tema, significat i funció de l’obra 

 

Tal com hem explicat en el treball: “Mallo argumentaria que en aquest nou canvi i 

transgressió en la seva pintura cercava una realitat alternativa a la quotidiana (potser pel 

fet de que el que vivia no li era agradable pels motius que hem anat exposant) i també 

faria referència a la influència que hi tenien la teoria de la relativitat d’Einstein, Marx i 

Freud. Argumentaria també que es guiava per un “gnosticisme”. “Els gnòstics creien que 

quan ja s’ha assolit el coneixement humà, un s’eleva per sobre de la ignorància de la vida 

ordinària i s’arriba a la espiritualitat pura. (...)Presenten una necessitat de “dissociar-se 

del món.” (Circe, 2012:259).” 

 

En paraules de la pròpia Mallo parlant sobre la sèrie que presentem: “Ara estic en els 

“Moradores del vacío”, perquè després d’haver dominat la tercera dimensió, ara vaig a 

l’espai infinit, d’éssers que leviten com els planetes que es mouen per les lleis de la 

gravitació universal” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 2013). 

 

A criteri de Cereijo, al que hem anat anomenant en repetides vegades i que treballaria 

amb ella al final de la seva vida, en la col·laboració amb “Revista de Occidente”: “En 

aquell moment si el tema era l’espai, havia creat un univers per utilitzar-lo com a la seva 

avantguarda, inventaria planetes, satèl·lits  i conjuncions astrals i els posava noms 

inventats” (documental: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco” 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


