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LECTURA D'UNA MINIATURA
DEL BEATUS DE GIRONA

Raimon Aróla i Ferrer

El primer propósit d'aquest arricie és de mostrar el camp de
continguts mes propi i escaient d'una miniatura del Beatus de
Girona1. Plantegem com a hipótesi que aquest camp de contin-
guts és de naturalesa básicament simbólica. Ara bé, la proposta
nccessita un desenvolupament preliminar, de tal manera que per
poder mostrar el camp de contingut al qual cns referim, primer
cal travessac un conjunt de de-mostracions2; aixó és, construir els

1 Existeix d'aquesi manuscrii dacat a l'any 975 una edició facsímil: Beatim
Apocalipsis, Libri duodecim, Codex Gemndenüs. Madrid, Edilán, 1975. U
nostra tesi doctoral (Imatge i re-presentació al Bealus de Girona, llegida a la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona I'any 1982 és un estudi que versa sobre les mi-

doíog'ics déla seva lectura; cornarTteñ^on^lobK dfo r" s e n t ó n K £ i ! »
que permet aprofundir en una miniatura {la que esta al fol. 156 r.) per tal de
conjugar aspectes que en la tcsi es plantejaven per separar i sense hipótesi

2 El límii i l'esfera de la de-mostració 1'emenem en el sentir que M. Merleau-
Pontj' concep la reflexió conseqüent; diu: «Una reflexió conseqücni, posant da-
vant de l'esperit, font de tota claredad, el món redu'íi al seu esquema intelligi-
ble, fa que sTesvaneixin(tots els problemes relatius a les seves relacions, les quals,
aleshores, son de pura correlació: l'espefit és alio que pensa, el món alió pensar;
no hi cap concebre supcrposjció, confusió, pas o contacte entre ells; un és respec-
te a l'altre corn alió lligat respecte a alió que Higa, com alió engendrar respecte a
alió que engendra; son tan perfectamenT coextensius que l'un no por precedir
I'altre, tan irremediablement distints que l'un no pot envoltar l'altro. (Lo visi-
ble y lo invisible. Barcelona, Seix Barral, 1970, pp. 68-69.



arguments que poden fer possible el reconeixemcnt de 1'existen-
cia real del camp de contingut símbólic.

Des d'un altre punt de vista i per la dialéctica entre mostrar i
de-mostrar, el plantejament d'aquesta investigació es conveneix
en una reflexió, que tot partint d'alló-immediat, que és la minia-
tura, intenta d'arribar a una esfera de globalitat que entenem
com una esfera de continguts; continguts que están a la tecerca
del camp de contingut —continguts-en-el-símbol.

La lectura d'una miniatura té sentit en la mesura que permet de
conjugar el mostrar amb el de-mostrar. Descansa i es repenja en
l'análisi i la metodología, pero pretén la síntesi. La miniatura —i
mes la lectura— traspassa contínuament de la particularitat a la
generalitat, i de la generalitat a la particularitat. La miniatura ens
serveix per a con-centrarles reflexions sobre el camp de contingut;
per a poder re-conéixer la seva existencia. Reconéixer, que és aquí
¡'apropiado d'un coneixement passiu per un d'actiu; el re-
coneixemcnt necessita una consciéncia; ser-en-1'esfera-conscient.
En la lectura se sol-licita la miniatura, pero aquesta resta només
com alió soMicitat. Per a coneixer alió que la miniatura conté, ens
cal posseir-ho; per posseir-ho introdu'fm la miniatura, mitjantc,ant
la lectura, en la nostra consciéncia.

No podem sino manifestar la nostra preocupado davant uns in-
terrogants que se'ns plantegen a pattir de les consideracions fetes
fins aquí. Tres preocupacions inteMectuals: preocupado per la im-
possibilitat de mostrar sense demostrar; preocupació perqué l'ob-
jecte —miniatura— es concep allunyat de posseir un coneixement
actiu, que contingui en-ell i per-ell, i que, per tant, no s'hi pugut
veure un caire plenament simbólic; i preocupació, en definitiva,
per la dimensió i la natura de la nostra consciéncia, l'encarregada
—voluntariament?— d'a-prehendre i com-prendre.

La miniatura del Beatus de Girona que és l'objecte de la nostra
lectura —Objecte Pensar— ho es en la mesura que la concebem
com una font, en el sentit que inicialment urilitzen els historia-
dors aquest concepte. Les fonts documentáis originen un riu ine-
vitable, el qual coneixem per la historia; ara bé, qui no és estricta-
ment un historiador hi veu, a la font, també un altre sentit, mes
próxim, potser, al desenvolupament del nostre primer planteja-
ment. Les fonts, alhora que riu, es poden concebre com a imma-
néncia; allí on conflueixen infinitud de circuits interns de la mun-
tanya. Moviments de l'aigua que están darrera d'alló-manifestar;
la font no els indica, no cls documenta. Pensar en les fonts des
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d'una perspectiva no cstrictament histórica te quelcom de miste-
rios; misterios per esséncia, per anterior a alló-format, per estar
darrera de 1'origen, ínaprchensible, ocult. La miniatura cns ama-
ga els seus continguts en l'esfera de la in-de-mostrabilitat. Dins
l'univers mental i imaginari deis autors. La miniatura respon a un
pensament distint al demostratiu, extern a la lógica.

En la miniatura habita quelcom desconegut, millor encara,
ailo-que-es-desconeix. La dimensió que adquireix la lectura de la
miniatura en la recerca deis continguts al llarg de la investigado és
una mica paradoxal: reconeixer-aUó-que-és-fora-del límit-
conegut;).¥.. Ruiz-Doménec, en concebre I'origen de l'obrad'art
feudal, estableix, en aquest sentit, les funcions de l'obra d'art per
Uur contacte amb aUó-fosc, alló-sagrat i atto-a/tre}. En aqüestes
funcions hom veu no sois la prctensió de penetrar en alló-
desconegut, sino també el desig de presentar alló-desconegut com
una entítat completa, propia i autónoma; una esfeta profunda i
altra d'aquella cognoscible. Les miniatures ens mostren alló-
incognoscibíeA.

L'anim de la lectura, assumint les anteriors reflexions, assenyala
una direcció: fer-la completa. Intentaren) descriurc els máxims
compottaments que siguin possibles; la coordinado deis diferents
i múltiples fenómens que intervenen en la miniatura és Túnica
manera de poder veure la naturalesa que alló-incognoscible pten
en la imaginado deis autors. Per aquest motiu té sentit agafar una
miniatura per contestar la pregunta inicial, ja que es tracta menys
d'estenHre's per un determinat estil d'art, que de l'aprofundi-
ment en una font. Ara bé, si localitzem en una miniatura l'análi-
si, creiem que en les condusions (i aixó és la delimitado deis
camps de contingut) és possible de fet referencia a l'att en general
del s. X. Próxim a qualsevol art sacre5.

El Beatus de Girona és constituí! básicament per l'Apocalipsi,

i Elorigen de ¡a obra de arte feudal, Bellatcrra, U.A.B., 1979. pp. 37 i ss.
4 Una de les imatges que ens dona G. Duby per tal d'explicar l'arquitcctura

que anomenen románica és molt aclaridora d'aquest sennt: «Instrument d'ende-
vinació al mateix lemps que d'ofrcna participa de la magia tant com de l'estcti-
ca. Pren forma en el [>ensamcnt d'alguns homes molí purs que s'esforgaven per
travessar els mistens, per penetrar en províncies desconegudes que ells albiraven,
deseables, inquíetants, mes enllá d'alló que els sentiis i la rao son capados
d'aprehendre, El seu esperit tenia el perill de perdrc's en el laberint deis famas-
mes. Esperavcn que l'obra d'art els servís de til conductor». Europa en la Edad
Media. Arte románica, arte gótico. Barcelona, Blume, 1981, p. 60.

l Peí carácter extern a la disciplina de la historia de l'art, aquesta investigado



que se'ns presenta a tres nivells: els dos primers son, en tant que
escriptura, en vermell el text de Sant Joan de la darrera pan de la
Biblia, en negre una serie de comentaris que sobre aquest text va
fer Beato de Liebana al segle VI[]; el tercer nivell son les miniatu-
res, imatges que s'estructuren i es coordinen amb el text i que
¡Ilustren alguns deis passatges. La que aquí ens interessa fa refe-
rencia al capítol IX del text de Joan, a pattir del parágraf 14, que
correspon a la visió del toe de la sisena trompeta (recordem que les
trompetes que es toquen al llarg del text son set, i que Joan les veu
en l'obertura del seté segell). És un deis cástigs de Déu per a
aquells homes que han viscut en la idolatrado del mal; es tracta
d'una plaga de bésties fantástiques que fan morir la tercera pan
deis homes. Formen la plaga uns animáis ferotges que el text de
Joan descriu detalladament: «El nombre de l'exércit de cavalleria
era de vint mil miríades; vaig sentir-ne dit el nombre. Els cavalls i
qui els muntaven vaig veure'ls així en la visió: duien cuirasses de
foc, jacint i sofre, els caps deis cavalls son com caps de lleó, i de la
seva boca surt foc, fum i sofre. D'aquestes tres plagues, el foc el
fum i el sofre que surt de la seva boca, van morir la tercera pan
deis homes, perqué el poder deis cavalls está a la seva boca i la seva
cua, perqué la seva cua que s'assembla a les serps té un cap i amb
ell fan mal». No deixa de ser difícultós descobrir en aqüestes des-
cripcions la correspondencia amb les quatre figures que hi ha en la
miniatura, que al marge de l'ángel de la part superior-esquerra i
d'uns homes ñus lligats a cada una de les cues, son tot el conjunt.
Ens interessa de veure com les figures disposen el conjunt, ja que
la relació entre el tema i la re-presentació parteix d'aquí; aixó és,
la miniatura concentra tota la re-presentació temática en les
figures6, pero, i alhora, aqüestes figures mes que teñir un carácter

concep el dcnominatiii d'art sacre a partir de T. BuRCKHARDT, Principes e¡ met-
hodes de i'art sacre. París, Dervy-Livres, 1976; així com de A.K. COOMARAS-
W\m, La filosofía cristiana y oriental del arte. Madrid, Taurus, 1980. A partir
d'aquests auiors creix la xarxa de telacions de les quals esta ptóxim l'art del s. x a

cions i de les mes remotes procede mies. Cfr. també M. SCHNRIDRR. El origen
musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antigua. Barcelo-
na, CS.I.C, 1946, pp. 57-104.

6 A partir de les figures la lectura de la miniatura es converteix en un proble-
ma de la teoría de l'art; en aquest camp la idea de figura no pot provenir, com
s'acostuma a fer, de les teories de la Gestal que no prctenen mes que encobrir en



puramcnt re-presentatiu es eonverteixen en valors plüstks i aixó és
dintrc de la terminología actual de la teoria de l'art, en valors abs-
tractcs. Les bésties que podem veure en la miniatura es conformen
dintre del conjunt tancat que permet el fet plástic; com veutem
mes endavant, les quatre bésties es convetteixen en quatre unítats
que teñen rao de ser en la realitat plástica i no pas en tant que co-
brcixen una re-presen tac ió. La re-presen tac ió és en-sí un conjunt
de realitat oberta que depen de les informacions d'alló present
que aquí sois es donen per les descripcions. Els autors del Beatus
de Gitona resolen el problema introduint les re-presentacions din-
tre d 'un conjunt tancat, la qual cosa permet que la miniatura,
com a conjunt de figures, esdevingui un conjunt complet. Es cert
que els autots del Beatus re-presenten un tema, pero l'operació
constituent de la re-presentació és estrictament abstracta.

Alhora que podem veure les referéncies al text apocalíptic, hem
de poder veure també un altre i important aspecte referencia!:
aquell propi de l'época, alio en qué viu l 'home de fináis del s. X.
No hi ha dubte que l'angel de la pan superior es poc identificar
amb un guerrer7; l'ángel lluita amb una llanca i una cuirassa con-
tta una de les besties. L'enftontament, com a imatge propia de
l'cpoca, adquireix un caire d'escena autónoma. Es tracta d 'una
part; l'altta, la de baix, está diferenciada, és l'acció del mal que
explica el tcxt de Joan; correspon en la miniatura a unes forces pri-
máries abans d 'un canvi deis ordres, en el temps del caos. En la
miniatura hi ha dues insenpcions, una a la part central, l'altra a la
part mes superior. La primera diu; «Quan les Magostes fan mal ais
hornes»; la segona diu: «Aqüestes (son) les llagostes quan l'angel
de la profecía les convoca». Aqüestes inscripcíons s'aproximen mes
que les descripcions a la realitat que es constitueix com a miniatu-
ra; ens parlen d 'una distinció fonamental, de l'existéncia de dues
parts; dos Hocs diferenciáis: la part inferior i la part superior; ens

la pertepció un problema de la te-presentació; el fonament que necessita la teo-
ría de t'art per a emancipar U figura de la re-presentació i des d'on, evident-
ment, es pot contebre una teoría estética, en el sentit de T.W. ADORNO. Cfr.
Teoría enética. Madrid, Taurus, 1980 ha de partii de les reflexions fenomenoló-

q s bre el llenguatge; cfr. en aquesi sentit J.F. LYOTARD. Discurso, figura.
rcelona, G.G., 1979, pp. 29-40.
7 L'art en l'cpoca de la realitzició del Beatus apareix dins d'una complexa es-

fera imaginaria on no hi ha discontinu'i'tat entre alió sacie i alio profa, sino una
rclació estreía, dialéctica i tensional; cfr. per la importancia d'aquesta relació G.
DUBY. San Bernardo y el arte cistercense. Madrid, Taurus, 1981. pp. 14-17.
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sitúen dos camps d'acció, en aquesta divisió s'ordenen els ele-
ments plástics, i a l'inrevés, els elements plastics construeixen la
diferencia, discerneixen.

La miniatura obeeix a un sistema de divisions; dins del nostre
plantejament inicial no podem mes que insistir sobre el particu-
lar, tant a nivell de contemplado de l'objccte com a nivell de tco-
rització; vagin per endavant les consideracions del segon aspecte.
Les divisions que es donen en la miniatura responen a quelcom dí-
námic; es traerá de dividir en-el-temps, temporalitzar z\ conjunt
de l'espai8. L'ordenació propia de la miniatura, mes que organit-
zar en el senrit de composició, el que fa és un simulacre de nume-
rado; les disposicions deis elements que intervenen son a partir
d'un joc amb el temps. Aquesta operado es fonamenta en el fet
que la miniatura es concep com un motiu de coneixement; la mi-
niatura és quelcom que guia, que condueix d'ella fins a un altrc
lloc. La miniatura inverteix el temps tal com nosaltres l'entenem
—juga amb el temps. Determina un inici per poder arribar a par-
tir d'ell a quelcom que en sí és inici, alió que ja és arquetípk; ori-
gen. La divisió en parts de la miniatura és en tant que es concep
dintre seu un inici i un procés que el continua; procés entre dife-
rents nivclls de significado; procés que ve donat per un trenca-
ment de nivells.

Els dos significats tematics que hi ha en la miniatura per re-
presentado deixen de teñir en una segona aproximado significáis
propis i particulars; la miniatura en la unió de les dues parts
sobre-significa ¿a re-presentado-

ANÁL1SI PRIMERA {figures 1, 2 i 3)

Comentan

La miniatura (figura-1) es desenvolupa sobre una trama geomé-
trica estricta i plena de relacions exactes i precises; els 8 di búheos
(figura-2) expliquen el procés d'aquesta trama geométrica; la pri-
mera distinció per obtenir-la ve donada en establir dos quadrats
en elrectangleprimer (dibuix 1), un a lapart de dalt (dibuix 2} i

" Pef a una ampliado d aquesta idea dins el conjunt del pensament mitK, cfr.
E. CASSIBBR. Filosofía de las formas simbólicas. México, F.C.F... 1972. vol. II, pp.



fígura 3.



l'altre a la part de baix (dibuix i); en el primer nivellde desenrotl-
lament interessa especialment —mes que les línies horitzontals
que s 'introdueixen dins el rectangle general— ¿es diagonals que
creen els quadrats, la unió de les quatre diagonals en un sol espai
(dibuix 4) dona peu (unint cada un deis creuaments) a una qua-
drícula, de la cual son principáis els eixos, la vertical i l'horitzon-
tal; no hi ha cap element de la re-presentació que els especifiqui,
l'horitzontal es desdobla per cada banda en els límits de la franja
cromatica central, el vertical s 'evidencia per la disposició de les fi-
gures (es trocla de la vertical que hi ha en cada una de les planes
delBeatus de Girona; hi és en les planes escrites separant cada una
de les columnes i sent l'eix de disposició en les planes miniades).
La miniatura a partir d'aquesta divisió queda constituida per set
quadrats, (dibuix 5), 6 d'ells en la divisió entre la dreta i I'esque-
rra i entre el baix, el centre i el dolí; el sete quadrat és central del
conjunt i es superposa a dos deis sis anteriors (crea dreta, centre,
esquerra). Perqué la trama geométrica de divisions s 'articuli amb
els elements de la re-presentació cal comentar per la relació de les
línies horitzontals de la trama i ¡es franges cromatiques (dibuix 6);
perqué la subdivisió que crea la trama geométrica ens arribi a defi-
nirles dues franges exteriors no hi ha pas gatre problema, ni gaire
proces (dibuix 7); sí, en canvi, peí que fa relació ais dos límits de
la franja central; les relacions aquís 'han complicat (dibuix 8); ara
bé, en elprocés complex de la reticulació se 'ns ofereix una estruc-
tura de punís imprescindibles que determinen els Hocs i els movi-
ments de les re-presentacions (figura i). La reticulació en la zona
central la creiem important perqué ens mostra un procés de canvi
d'ordre entre la part de baix i la part de dolí; la relació deis dos
bornes de ¿a part esquerra i que están lligats a tes cues de les bes-
ties central i baix-esquerra, están ompltnt un forat per la manca en
la part de baix d'una bestia per convertirse en una simetría com-
pleta; la bestia que no bies la trobem a la part superior; d'aquesta
manera, a la bestia que hi ha sobre la franja central correspon una
doble simetria, una en relació a les dues de la part inferior i l'altra
amb la bestia de la part superior. A mes d'aquestes relacions, n 'hi
ha moltes d'altres per a cada una de les parís (en la superposició
que ens ho mostra (figura-3) les línies puníejades es corresponen a
les franges, les alires solamenl responen al procés de divisions).

Intentarcm d'explicar com entenem el sentit de sobre-
signifícació. La miniatura és constituida per dues parts que, com



hem apuntat, alhora que separen també uneixen; les dues parts
formen una realitat, pero informen de realitats distintes. La im-
manéncia de conringuts de la miniatura apareíx darrera de les
re-presentacions, en la dinámica propia deis elements plástics
dins de la construcció de dos conjunts de realitat que es coordi-
nen com a forma, determinan! un camp visual homogeni, pero
que ens in-formen com a diferencia. En la miniatura, com en
qualsevol pensament sacre, la distinció entre forma i in-formació
es converteix en la manera d'accedir a la comprensió. La forma
de la miniatura és una presentació deis elements amb els quals
s'opera; la forma té funció de concentrado, de situar el proble-
ma, de crear un mítjá per al desenvolupament d'una reflexió. El
que aquí entenem com a forma és la determinado del nivell de
realitat en el qual se'ns presenta alló-aprehensible; limita el co-
neixement —i la reflexió— ja que pertany a un sistema (lineal i
cromátic en la miniatura), pero dintre del sistema el coneixe-
ment s'obre: conjuga informacíons, uneix els contraris; permet
que hom penecri tant en alló-que-és com en alló-que-no-és. Ens
presenta alló-que-diu, pero, i alhora manifesta alló-que-és-
negació del que diu. La relació entre la forma i la in-formació de
la miniatura és un problema d'estructura, independent deis con-
ceptes, proxim a les imatges d'alló-aprehensible, lluny d'idees
externes. Ornamental en el sentit estríete9.

En aturar-nos en la constitució de cada una de les parts podem
veure, en primer lloc, / 'existencia delpuní a la parí superior, en la
lluita entre una de les bésties i l'ángel. El punt l'entenem com el
final del procés de divisió de les parts, ens de-mostrará el sentit de
conjunt de la miniatura.

Tal com es troba el punt en aquesta miniatura es pot apreciar
mülor que en molres altres la seva naturalesa. En primer lloc no
deixa de teñir importancia la manera d'accedir-hi; a diferencia del
punt explícit en la figura de Dcu en Majestat dins d'un cercle or-
namental, com trobem en la majoria de les miniatures del Beatus
de Girona, aquí pren importancia el carácter cobert —velat— da-
rrera de les re-presentacions; l'únic accés per descobrir-lo esta en
les traduccions10; aiixó és, introduir les re-presentacions tal com les

'> Cfr. J.E. ClRLOT. El espíritu abstracto desde la prehistoria a la edad media.
Barcelona, Labor, 1970.

10 J.E. Ruú-Domínet en el curs de la Universitat Autónoma de Barcelona,
•Ideología y ic presen tac ion en la edad medía» (1976-77) va proposar una meto-
doiogia d'aproximado a la plástica medieval a partir de les teories platiques de



aprehenem en la miniatura dins un sistema d'abstracció. La tra-
ducció ens mostra un lloc, allí on s'ajunten ]'ángel i la bestia. En
aquest cas podem veure com les re-presentacions preparen el
punt, son realitats passíves que es conjuguen a partir d'una reali-
tat activa, abstracta, el punt. Unió.

ANÁLISI SEGONA (figura 4)

En una visió general de la miniatura {figura 4) podem veure
com es crea una dialéctica entre la pan de baix i ¡a pan de dalt, al-
bora que veurem de quina natura és; la parí de baix queda aquí
establerta articulant-se les tres franges cromatiques inferiors; el
cercle gran de la traducció engloba les figures donan! una visto de
conjunt; en la parí superior la dinámica vana substancialment,
apareix el puní. La vertical central que uneix les dues parís té sen-
tit en la mesura que presenta el punt. La parí de baixés com l'om-
bra del punt, el complementa sense serbo, en la seva absencia. A
dalt la dreta i ¡'esquerra es traben, existeix tensió; a baix la sime-
tría crea, equilibra, disposa. La tensió es repenja en l'equilibri.

Podem veure la zona superior detallada per tal de poder analit-
zar el cotnportament del punt; el punt no és en cap motiu re-
preséntate, sino que sois és ¡a unió; ara bé, des d'ell hi ha una
successió de punts secundaris a cada una de les bandes, el punt es
ramifica; aquests punts secundaris es poden localitzar en les re-
presentacions: la cuirassa de I'ángel, el seu cap i la ma que impul-
sa la llanfa cap a ¿'esquerra, i la cara i el diodema de la bestia i la
de l'bome nu Uigat a la cua cap a ¡a dreta son repliques al puní i

• on aquest adquireix un caire re-presentatiu; la primera réplica és
la de la cuirassa de l'angel; és importan! també el punt secundan
que es sitúa a la ma dreta de ¡'ángel i que impulsa la llanfa —¡a
línia— que desencadena la realitat del punt; diagonal descen-
dent.

Kandinsky, en tam que és possible de determinar l'elcmem básic del tet plástic
aquest és el puní, que «s'instal la sobre la superficie i s'aflrma indefinidamer
—diu Kandinsky. De cal manera representa l'afirmació intenta mespermanent
mes esquemática, que sorgeix en brevetat, fermesa i rapidesa. Així, dones, tar
en un sencit intern com en un d extern, el punt és / ctefnsnt firtfn&n ite la fittttu
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La distinció que s'estableix entre les confíguracions de la part
de baix i la part de dalt ens donen entrada a la determinado deis
dos models básics de construcció que es troben en el Beatus de Gi-
rona. D'una banda, hi ha el comportamcnt que es desencadena a
partir del centre i, d'altra banda, aquell que es desencadena a
partir d'un eñe11. La part de baix ens deixa veure el mecanisme del
primer nivcll, encara que no sigui un exemple deis mes tipies (peí
dcsplacament en un punt de la simetría completa); de tota mane-
ra és un exemple aclaridor, ja que el desplacament que es pro-
dueix no ve donat solament per la relació amb la part superior, si-
no —i en aquest cas sí que es tracta d'un exemple tipie— perqué
és la possibilitat alternant de la típica. Dues possibilitats antago-
niques: el centre ocupat o el centre buit; les dues possibilitats es
complementen al llarg del Beatus de Girona, contínuament s'al-
ternen, es converteixen en fenómens de l'estructura general, i aixó
converteix aquesta en rítmica. Quan ens trobem amb el centre
ocupat, el cercle de la periferia és homogeni, no hi ha fissures; el
comportament global s'ordena estrictament com a simbolisme del
centre i el cercle; quan el centre no está ocupat —centre desocu-
pat, centre absent— re-coneixem un comportament per la diná-
mica de la periferia, aquesta ja no és homogénia, sino tendencio-
sa; l'ordrc deis elements periferks insinúa el centre, delimiten.
Pero els elements no es lliguen solament amb ell, teñen a veure
amb altres dinámiques presents en la miniatura —el cas mes im-
portant seria el que es dona en la miniatura que analitzem, l'or-
drc es crea a partir de l'eix vertical.

La part de baix de la miniatura ens mostra un moviment con-
céntric; ara bé, en articular-se amb la part superior, el conjunt
queda ordenar per la vertical, sobre l'eix dinámic, actiu.

La miniatura que llegim, pero també la majoria que hi ha en el
Beatus de Girona, pren partit peí lloc de triomf, dalt, la zona de
I'esperit; la miniatura té com a conjunt un sentit ascendent. El
moviment básic de la miniatura és aquell que des de l'ombra del

ra i en especial de I'obra gráfica» (W. KANDINSKY, Punto y línea sobre el plano.
Barcelona, Banal, 1974, p. 31). En anteriors estudis sobre el Beatus de Girona
(cfr. nota 1) es demostta la presencia del punt en cada miniatura mitjancant la
proposta de J.E. Ruiz-Doménec de buscar d arre ra de les re- prese niacions; traduir
la miniatura, mostrar els seus components dintre del nostre sistema cognoscitiu.

i' La distinció la define ix R. GURNON a Símbolos fundamentales de la ciencia
sagrada. Buenos Aires, Universitaria, 1979. pp. 277 i ss.



punt busca el punt; des de la pan inferior a la part superior.
D'aquesta manera, la relació entre baix i dalt, es converteix millor
en una relació de baix-inrermig-dalt, que es converteix amb baix-
intcrmig (= entrar)-dalt ( = quan ja s'ha entrat: propi). Ascen-
sió, numeració; del quatre de la part de baix —dircccions de
l'cspai a la direcció que parteix de l'encteuamcnt d'aquelles.

El comportament d'una estructura s'omple de significáis
(sobre-significa) perqué es dona per tots els nivells de les opera-
cions. Les relacions que configuren la miniatura son moltes i di-
verses, sens dubte, pero sempre, ¡ en cada una, está present la in-
tenció' de la realització; per aquest motiu no es pot fonamentar en
la voluntat d'una consciéncia, sino que és ¿a recerca d'una con-
ciencia. No és un signifícant concret d'un significat (com tampoc
no és un objecte amb-sentit), sino que conté unes regles de joc,
principi del fet que els diferents comportaments de les operacions
responguin a una estructura. Regles a partir de les quals el conei-
xement es rc-coneix, i el saber reflexiona. Allí on la consciéncia
arriba en la unió de les parts no té tap mes accés d'aprehensió que
en la mateixa miniatura. No se saben una serie de significáis; no
es recorden, no es reprodueixen, sino que se saben les regles. No
hi ha, vota deis continguts, conccptcs mentáis ni idees formades
fora de l'estar-en-relació de les parts: en definitiva, en el sincro-
nisme general. Es tracta, dones, de saber-de•-/'estructura, que mai
no es pot convertir en un saber l'estructura; el saber es manté en la
petcepció de l'estructuralització. El saber és en la imatge.

La lectuta té possibilitats de comprendre els continguts de l'ob-
iecte pensat en la mesura que pot «entrar» en la dinámica que la
miniatura genera com alló-intern. Introduir-se en-la-miniatura
seria com la reconstrucció del seu centre, el reconeixement en cada
una de les parts d'una mateixa imatge d'unió, de conjunció. En la
lectura hom pretén de convertirse en centre; el centre com a forma
de consciéncia.

En la recerca del centre de la miniatura existeix un estudi im-
prescindible, com és la visió deis sistemes rítmics que la constituei-
xen; la dinámica de les unitats plástiques en el sentit ornamental.
D'alguna manera el que manca és complementan de la patt fins
aquí desenvolupada sobte les divisions que formen el conjunt. Per
poder-ho analitzar el basarem en el comportament cromátic que
presenta la miniatura, per diversos motius. Per la qualitat que te-
ñen els colors com a conjunt autónom, la qual cosa seria aquí una



teoría deis colors12, la mes básica, imprescindible. Hi ha, seguint-
la, tres colors primaris; tots els altres colors que presenta el món
son resultants de la combinado entre ells de diferents maneres; els
tres colors básics son el vermell, el blau i el groe. A partir d'aques-
ta divisió primera básica n'hi ha una segona, també forc.a impor-
tant, és la combinado de dos deis tres colors, sent possible tres
nous colors, seguint les tres possibles combinacions, la del vermell
amb el groe (taronja), la del vermell amb el blau (lila) i la del blau
amb el groe (verd). Els sis colors es relacionen entre ells dualment,
ja que a cada color primer li correspon un complementan (px. el
groe es complementa amb el lila = vermell mes blau); en cada un
d'aquests parclls hi ha, dones, els tres primers, pero disposats de
tal manera que creen una relaeió forta, relació de eomplementaris.

Aqüestes propietats del conjunt propi del color son les que
sempre han permés —quasi obligat— la seva utilització en els
stmbolismes que es basen amb les correspondéncies13. Com la
música, el sistema cromátic permet grans quantitats de combina-
cions a partir de qualitats básiques i conegudes des de Túnica ma-
nera possible de concixer la realitat del sistema. Si en les reflexions
anteriors sobre les divisions i les parts era mes o menys possible de-
terminar els punts de partida (com la trama geométrica que s'esta-
bleix a partir del quadrat i deis angles de 45 graus), no és menys
cert que aquests aspectes no son els irreductibles; en canvi en rela-
ció al color sí que ho son. En el cromatisme de la miniatura del
Beatus de Girona és on podem apreciar, millor que en qualsevol
altre lloc, que la pintura sona, que deia Kandínsky; la conjugado
de les parts en la recerca del centre s'estableix a partir de relacions
que son com les musicals; i és mes, son música.

Des de la primera visió de la miniatura, aquesta cns indica que
és formada clarament sota aquests principis. En la miniatura sola-

12 Per a la definició d'aqucsta teoria cal partir de t'enfocamcnt que li dona
J.W.GOETHR (cfr. Traite des coleurs, París, Triades, 1980) en discutir la sistema-
tització cromatica que fa Newton a partir de la física de la llum, i alhora amb una
discussió implícita que Goethe estableix amb Kant (cfr. al respecte G. LUKACS.
Estética. Barcelona, Gtijalbo, 1972, Vol. I!, pp. 148 i ss.). Per a una presentado
d'aquesta tcoria en l'obra d'art, cfr, W. KANDINSKY. Délo espiritual en el arle.
Barcelona, Barral, 1973; també J. ÍTTEN, Art de la colear. Paris, Dessainet Tolra,
1978.

'3 «Les seves derivacions —diu J.E. Cirlot en relació a la teoria de les
corrcspondcncies— son insondables i tot vertader aprofundiment en els signifi-
cacs darrers deis aspectes de l'univers haura d'avancar tenint-les en compte« (J.E.
CiRLOT. Diccionario de símbolos. Barcelona, Labor, 1978 p. 147).



ment hi ha sis colors —cinc son deis sis primers, manca el verd i hi
ha un rosa. Aquesta, i totes les miniatures del Beatus de Girona,
s'omplen deis colors primers i segons; en aquesr sentit el Beatus
de Girona pren una gran importancia, puix que es tracta d'una de
les obres on amb mes claredat es pot observar un ús del color se-
guint la teoría que hem apuntar.

El conjunt visual de la miniatura queda conformat alhora com
un fet visual tm-previst (propi de l'estar-en-relació-visua!, que ja
hem definit), pero també per quelcom previst (en tant que está
formada per elements denominabas com son els colors). Alió pre-
vist de la miniatura, igual que les regles que se saben, son realitats
operatíves, unítats comportamentals; en cap moment no ho po-
dem entendre, o confondre, amb alló-vist de la realitat que perce-
bem. La miniatura se sitúa en alló-pre-vist per poder arribar a la
relació entre alló-vist i alló-imprevist; si no partís de les relacions
abstractes de la plástica que hom preveu i sois intentes ser-com-a-
re-presentació, alló-previst seria substituít per alló-vist, que en ell,
al marge d'alló-previst, conté alló-imprevist. La miniatura s'allun-
ya teóricament i practicament del «realisme», no el conté.

El darrer motiu que ens fa utilitzar el color per la definició deis
ritmes constituents és per la seva especial disposició com a figura
(recordem la important relació que a l'inici de la lectura hem esta-
blert entre la re-presentació i la figura). En parlar del color no ens
referim solament ais colors de les franges del fons, sino fins al mí-
nim detall ornamental. El fons, les figures i els ornaments s'arti-
culen de tal manera que permeten establir cadenes contínuament
que les lliguen. Les figures, sobretot les quatre bésties, coordinen
les relacions entre el fons i l'ornamentació, des de les parts visua-
litzades fins ais mínims detalls; les figures lliguen els distints ni-
vells, están en els canvis. A partir d'aquí les figures es convertei-
xen en un problema del comportament de la plástica; sistema abs-
tráete. La dimensió que adquireix la miniatura, des d'aquest as-
pecte, confirma i reafirma el scr-un-conjunt-complet.

ANÁLISI TERCERA (Figures 5 i 6)

Comentan:

En la lectura de les relacions cromatiques que es donen en la
miniatura es creen mo/tes relacions interessants, aquí segurament
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no les exhaurirem, sois en presentare™. Es básica la utilització deis
tres colorsprimaris o colors denominables {figura 5). Elprimerpas
de la lectura s 'estableix en les franges del fons; aqüestes son i de
baix cap a dolí: groe, taronja, blau, groe i rosa. En constderar-les
aillades podem veureja algunes relacions interessants; la repetido
del groe, en l'inici de la pan de baix i en l'inici de la parí de dolí;
entre els dos groes ht ha el blau i el taronja, dues franges anides i
de colors complementaris; la franja blava, la central, adquireix en-
tre el groe i el taronja una gran importancia; s 'articula amb el
marc ornamental, tambe blau. Els colors de ¿es figures, i en pri-
mer lioc el dominant de cada bestia, s 'articula amb una dinámica
que es repeteix conttnuament en el Beatus de Girona i altres Bea-
tus, es tracta de crear una relació entre els tres colors primers i un
de secundan; en les besties els colors primers formen la línia as-
cendent de blau —baix-esquerra—, groe —centre— t vermell
—dalt—; elquart color, ja secundan', ésellila, complement sime-
trie amb el blau i amb el groe. La relació entre besties i franges es,
dones, ¡a següent: blau-lila a baix sobre la franja groga primera;
sobre la franja central blava (ala segona taronja les figures super-
posades son neutres) hi ba una bestia de color groe, i la segona
franja groga i quarta en general hi ha una bestia vermella. En
aquesta primera aniiUisi podem veure una relació general de no po-
ca importancia per a la comprensió completa de la miniatura; a la
part de baix (franges 1 i 2) les relacions cromStiques s 'estableixen
entre dos colors pnmaris (blau i groe) i llurs complementaris (ta-
ronja i lila, respectivament), i a mes s'entrecreuen com a figura i
fons; així el groe, ala part de baix, esta en la franja i el lila en una
figura —bestia de la dreta—, mentre que el blau esta en una figu-
ra i el taronja que és el seu complementan' esta en el fons. A la
part central sois hi ha el groe i el blau invertint la relació de la part
de baix, de manera que el blau esta en elfons i el groe en la figu-
ra. Finalment, a la pan superior sois hi ba tres colors, els primaris,
basicament: elfons groe, 1'tingel blau i la bestia vermella (entre-
creuaments deis colors de ¿es figures); sobre aquesta franja hi ha el
punt; damunt hi ha una franja rosa secundaria.

Mirant atentament els ornaments en les figures ens trobem que
les cadenes eromafiques no es trenquen sino que tornen a comple-
mentar les anteriors; així, les besties que son formades de tres
parís —el eos, el coll i el cap— s'interrelaeionen a cada nivel!
d'aquestes parís; els caps son sempre iguals i teñen, tanmaieix.



¡res parís: la cara blanca, les banyes negres i el dtodema daurat; els
cossos, com hem vist, son deis tres colors bñsics i un de comple-
mentan, mentre que els motius interns —com a /lames— son so-
lament de dos colors, es repeteix el groe en les dues figures infe-
riors i el blau en les dues supenors, sense compiar la bestia supe-
rior verme/la; en les altres tres aquests motius son del mateix color
que la franja en la quai es traben: la zona superior no deixa en cap
moment de teñir exclusivitat visual, Els colis de les besties teñen,
com el eos, dos colors, es repeteixen en els dos inferiors i en les
dues superiors, roses ais de baix, com la darrera franja superior,
blaus ais superiors. Els diodemes deis bornes ñus lligats a les cues
de les besties son: groes els deis dos bornes inferiors, vermell el del
qui esta a la franja central i blau el del mes superior, s 'alterna amb
les altres relacions; el de I'ángel vestit de blau és, com el de les
besties, daurat, pero amb puntejat vermell.

Elpunt, localitzat en la tradúcelo no té un color espectfic —com
no té tampoc re-presentació—, pero en canvi en el primer punt se-
cundan cap a ¡'esquerra es traba un punt de re-presentació ver-
melíataronjaí, es la cuirassa de l'angel; el punt té com una ombra
immediata; la re-presentació ens revela un punt, pero n 'amaga un
altre, vela on hi ha temió, en definitiva, el punt.

La part superior de la miniatura, allí on es sitúa el punt, s'espe-
cifíca com a significat amb el comportament cromátic; els colors
ens mostren la presencia del punt, l'exclusivitat del vermell, així
com les relacions amb els tres colors primers; aixó ens permet de
comprendre millor la natura del punt; millor fíns i tot que en una
reflexió estricta sobre ell.

La disposició cromatica ens adverteix des d'una altra via del que
en la miniatura sobre-significa (i que nosaltres d'alguna manera
en la lectura co-comprenem). El sistema cromátic que s'utilitza
omple de diferencies aquella part on habita l'exércit de mal que
destrueix una tercera part deis homes, i la part que reconeixem en
el triomf de l'angel sobre una de les besties. El triomf és realment
introductori, presenta el com-que-ja-és-altra, i dones f'identifica.

El text s'illumina; a les miniarures els escau mes la denomina-
do d'il-luminacions; son el coneixement de les paraules. Els signi-
ficáis deis textos que llegeixen en veu alta i contínuament, uns
deis homes deis darrers anys de! s. X. connecten amb la irrealítat
construida objectualment en la ¡Iluminado i no pas amb una
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idealítat conceptual. Els significáis son en les intcrrelacions que
crea el jugar; per aixó el conformar-se la miniatura és una
conjugado'4; conjugado de la temporaiitat, en definitiva, ins-
tant. El joc que disposa els colors advcrteix del nivell de signifíca-
ció on s'introdueixen les paraulcs del text. L'ordre de la miniatura
és ordre que es fonamenta ell mateix perqué tracta de comprendre
alió que és herencia; hereta la paraula que conté la zona de signi-
ficáis altres; d'igual manera s'hereten els moviments del sol, o la
forma deis bracos Í les carnes que tenim, els autors de les miniatu-
res hereten quelcom no aprehensible pero delimitat com a esfera
existcnt15. Un deis homes que es preparen per a entrar en el s. XI
hereta les paraules sagrades; les illuminacions donen llum a quel-
com estrictament sacre. Quelcom —com, per exemple, els tres co-
lors primers que son alló-U de totes les relacions possibles— que
permeti concebre la Unitat i llurs parts indissociables; la miniatura
ens condueix des de la part inferior, on hi ha el quatre, a la supe-
rior, on hi ha el tres.

Intentem recorrer amb els colors el procés de la miniatura, és
una manera. El color blau de la franja central es converteix en el
lloc de la transido; pero el blau no és un centre, és tendenciós cap
a dintre seu, es concentra cap a dintre deis seus límits; profund:
delimita i reafirma una zona de realitat, la coneix. Darrera del
blau hi ha l'altra realitat, aquella a la qual el pensament, com el
blau, no penetra, pero que ens hi condueix inequívocament; el
blau és com aquella actitud que pot sintetitzar cotes les unicats
presentsen el món, que uneix la díversitat, pero que no l'abando-

14 La dimensió (eórica que dónaJ.E. Ruiz-Doménei a l'origen de l'obra d'art
feudal permet d'arribar en el sennt que apuntem en un deis nuclis de fonamen-

rrera d'aquesca careta que imposa l'acció lúdica damunt de l'art i la societaf.
Aquesta careta és l'obra d'art. George Duby conforma lotes aqüestes preocupa-
rions d'una manera eruptiva, donant entrada a la idea de Tan com a operan!
d'una situació concreta. (J.E. Ruiz-DoMfiNEC. El origen... cif. p. 55).

' En una rnentalitat primitiva, on s inscrjucn les intencions i les esteres de
plantejaments deis autors de les miniatures, es concep, seguint M. Eliade, que
«mentre que la natura es repeteix a si matcixa. essent cada primavera la mateixa
eterna primavera {és a dir, la repetido de la creatió). ¡a "puresa" de Chume ar-
caic. desptés de l'abolició del temps periódic i l'establiment de les seves vkissi-
tuds intcllectuals, li permet en l'umbral de cada "vida nova" una existencia
continua en l'ecernitat, l'abolició definitiva, hic et nunc, del temps profa. (...)
La natura sois es trobaa ella mateixa, mentre que l'homearcaic troba la possibili-
tat de transcendir definitivament el temps i viure en l'eternitat». (El mito del
eterno retorno. Madrid, Alianza, 1972. p. 145).
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na. Darrcra del blau hi ha alió que se sap, perqué s'entén a partir
d'aquesta premissa, inaprehensiblc per la rao i els sentiments hu-
mans; alló-incognoscible.

El color groe, al contrari del blau, s'espandeix; de tant en tant,
per llocs indeterminables del seu interior, brilla; s'escapa de la se-
va esfera, reflecten! la llum de la realitat altre; és negació parcial
de la llum primera, així com negació parcial de teñir una esfera de
propictat; el groe és com la intu'íció. Es complementa amb el blau;
el groe i el blau preparen el centte del vetmell, son moviments
duals inquiets amb els límits; solament el vermell és igual com el
límit; principi, pero també otigen. A la pan de baix el blau i el
groe s'arriculen amb llurs complementaris (taronja i lila), están en
el quatre, en la diversitat de les formes; a la pan de dalt la relació
és ternaria, amb el groe i el blau igual que a baix, pero també amb
el vermell, exclusiu en la miniatuta.

Hi ha moltes maneres i molts camins en la lectura de la minia-
tura, és com una xarxa d'interrelacions i mai no s'acaba, infinita
per la indefinibüitat d'un recorregut conctet; hi ha potser pocs ca-
mins pero entrecreuats, de tal manera que llurs possibilitats es
compten per centenars. Ara bé, siguí quin siguí el recorregut, si-
gui quina sigui la manera d'aquest, la miniatura revela el seu tentre,
ens el mostra; és difícil d'accedir-hi, de ser compres, esta com ocult.

En definitiva: La lectura d'una miniatura del Beatus de Girona
ens permet de veure els elements existents dintre d'ella, de tal
manera que arriben a mostrar-nos alió general i intern de la mi-
niatura; generalitat inseparable del contingut. Amb aixó diem
que el camp de contingut de la miniatura del Beatus de Girona ve
donat per la propietat de la idiosincrasia deis seus elements in-
terns, operatius i constituents, que es descobreixen en l'analisí del
fet plástic com a tal, prescindint de les referéncies externes; pres-
cindir d 'elles vol dir que la comprensió del contingut de les minia-
tures —i, per tant, de l'aprehensió per la consciencia d'alló-que-
hi-ha-dintre— emergeix ¡ se'ns manifesta directament en l'objec-
te, en les relations existents de la seva presentado; en les referén-
cies és al contrati, ja que es creen contínuament ponts entre l'ob-
jecte i el subjecte; 'alió que hi ha és mediatitzat per determináis
camps de significació en la nostra aprehensió. La miniatura que
hem analitzat —així com el conjunt de manuscrits d'aquella
época— manifesta el seu contingut en ser-quelcom-conslruit, i en
la manera de serbo. En els continguts h¡ ha sens dubte signifícats



particulars que son refercncials; ara be, en el momenc que aixó in-
discutible s'intenta convertir en una generalizado, en un camp
de contingut, es cau en una pretensió que inevitablement queda
presa en il-lusions metodológiques.

El ser-quelcom-construí! no se sítua fínalment dintre de cap es-
fera de les moltes que hi ha i que poden ser-hi, sino que origina
una altra esfera particular i independizada de les que son i de les
que son possibles. La miniatura neix en la funció de presentar un
sistema d'ordre complct cn-ell; aquest sistema transcendeix les es-
feres de la realítat —i, per tant, de les possibilitats— en la mesura
que se'ns presenta amb la voluntat de ser-complet (aixó és, de ser
una cosmo-visió). La miniatura es un micro-cosmos que connecta
a la consciencia amb el macro-cosmos.

Amb aixó ens trobem que, en travessar el comportament intern
d'una miniatura, la relació que s'estableix entre l'objecte i la sig-
nifícació que conté deixa de ser mecánica per ser dialéctica; els elc-
ments existents no es presenten emparats en una estructura ab-
sent, sino que en presentar-se son alló-que-és-1'estructura; el sa-
ber es condensa en la Imatge. La Imatge és completa perqué aquí
rau la intenció deis autors de la miniatura: la intenció és la recerca
de la globalitat; en aquesta recerca esdevé inevitable 1'encontré
amb la sacralitat; la miniatura dífícilment pot ser compresa míni-
mament si sabem que la intenció deis autors era la de referir la sa-
cralitat. La Imatge construeix una esfera de propietat que per defi-
nició és l'altra de 1'esfera de la realitat ¡ les possibilitats; aquella
que neix darrera el blau, alia on fina la vista.

La miniatura actúa d'igual manera que el símbol. En descriure
els processos teórics de significació de la miniatura hem apuntat al
centre de la teoria deis símbols; la lectura de la miniatura del Bea-
tus de Girona exigeix, obliga, imposa un acte de simbolitzar; sen-
se l'acte nohi ha cap manera que permeti d'arribar a aprchendre i
comprendre alió que té.
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