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XI. DEL SIGNIFICAT DE LA COMBINACIO EN l'OBRA DE 
SMOCZYNSKI 
 
 

"Chez Beethoven, surtout dans les œuvres tardives, certains thèmes, au lieu de 

laisser s'écouler l'intériorité de façon transitive, lui donnent au contraire la structure 

d'un chant reposant en soi-même. Lors de la reproduction, il convient de 

considérer attentivement si l'élément psychique exprimé concerne quelqu'un ou 

subsiste pour soi. Pour ma part, je trouve peu à peu dans le monologue un charme 

tout à fait particulier. 

Car, en fin de compte, ici-bas l'on reste tout de même seul, et même en amour." 

                                                                              Paul Klee. Journal III 

 
 

 

1. Sistema, ordre serial i sèrie 
En l'obra feta a partir de l'any 1985, sembla clara la intenció de Smoczyński de jugar amb 

els mínims elements possibles, cosa que manifesta en aquell exemple de les set notes 

musicals (93, 2).  

 

Podria dir-se que està decidit a usar un sistema serial. I, d'altra banda, normalment parla 

dels seus treballs com de les sèries.  

 

D'entrada, em sembla que cada peça de Smoczyński és un treball independent, autònom. 

Cada gravat de les dues sèries dels gravats en relleu i dels posteriors és una parcel.la. 

Jedliński explicava molt bé el mètode de treball de Smoczyński: la base d'uns principis i 

els resultats desconeguts pel mateix artista, segons la història interna  de cada peça.  

 

Burxar dins d'un tros d'espai. A la vegada, en aquest anar fent, els gravats són parts, 

trossos d'un espai infinit.  

 

Per tant, sembla que hi ha en aquests gravats de Smoczyński (i en la seva obra en 

general) una repetició d'instàncies particulars i l'extensió d'aquesta repetició. Si no fos pel 

canvi de títol de les sèries, els gravats que pertanyen a A la memòria de  Strzemiński  

podrien pertànyer a l'altra sèrie Figures emmascarades.  No hi ha cap canvi seqüencial 

intermedi que separi les dues sèries.    
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Battcock presenta dues definicions contraposades de la paraula serial, que pertanyen a 

Lawrence Alloway, el crític anglès, i a Mel Bochner, l'artista minimalista nord-americà.  

 

Battcok cita Alloway:  

 

"[la paraula] serial pot ser usada per referir-se a les parts internes d'un 

treball, quan aquestes són observades en una successió ininterrompuda."  

 

I continua dient Battcok:  

 

"Mel Bochner, un artista que treballa amb la sèrie, presenta en aquest 

treball un altre punt de vista: defineix serial  com una forma de 

procediment. Assenyala que «les parts individuals d'un sistema no són en 

si mateixes importants, només són rellevants segons com siguin usades 

en la lògica tancada del conjunt»."1  

 

Sembla que Alloway es refereix a un treball en el qual hi ha una successió 

ininterrompuda dels elements interns, és a dir, una relació de contigüitat. Pot semblar que 

s'estigui referint a un ordre serial. Paradoxalment, Bochner, quan  parla d'un sistema, es 

refereix a un conjunt de treballs. Però, més endavant en el seu article, al.ludeix al que 

passa dins d'un treball únic i defineix el que per a molts artistes i per a ell consisteix una 

metodologia serial :  

 

“La serialitat està fonamentada en la idea que la successió de divisions 

dins d'un treball únic es basa en una derivació numèrica o 

predeterminada d'una altra manera (progressió, permutació, rotació, 

reversió) d'un o més dels termes precedents en aquella peça. A més la 

idea és conduïda cap a la seva conclusió lògica, la qual, sense 

modificacions basades en el gust o en l'atzar, constitueix el treball. (...) 

L'únic paral.lel artístic amb aquest procediment prové de la música. L'art 

de la fuga  de J. S. Bach, o obres de Schönberg, Stockhausen i Boulez, 

mostren idees similars a propòsit de com els treballs artístics poden estar 

                                                      
1 G. Battcock, Minimal Art, pàg. 92; presentació de l'article de Mel Bochner, "Serial Art, Systems, 

Solipsism", pàg. 92-102. 
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fets a partir de l'aplicació d'una rigorosa lògica governadora en lloc d'una 

decisió personal de fer."2 

 

Tal com ho explica Battcock, jo no hi veig aquesta contradicció entre Bochner i Alloway: 

tots dos s'estan referint a l'ordre serial  i, encara que utilitzen la paraula sistema, 

al.ludeixen al procés intern, autònom i tancat, de cada obra. 

 

Lawrence Alloway, a l'article sobre "Systemic Painting", proposa  el que per a ell 

constitueix òbviament l'existència d'un sistema:  

 

"Una paraula possible per a l'ús repetit d'una configuració és One-Image 

art  (una repetició llegible no requereix res més que una forma 

exactament simple). (...) L'artista que usa una determinada forma 

comença cada pintura més endavant, més a fons dins del procés, que un 

expressionista, que en teoria almenys, està perdut en cada 

començament; tot el que un artista d'One-Image  ha d'haver fet és haver 

pintat el seu treball anterior. L'art One-Image  aboleix la noció unificadora 

d'història de la pintura, on la invenció és el test de l'artista. Aquí la forma 

esdevé significativa, no a causa de la ingenuïtat o la sorpresa, sinó a 

causa de la repetició i l'extensió. La imatge recurrent és sotmesa a una 

transformació contínua, a la destrucció i a la reconstrucció; això requereix 

ser llegit tant en termes de temps com d'espai. En una anàlisi estilística 

cerquem la unitat dins la diversitat; en l'art One-Image busquem la 

varietat dins d'una unitat conspícua. El funcionament de la imatge 

constitueix un sistema, amb límits marcats pel mateix artista, que 

aprenem empíricament en veure suficientment el seu treball. Així, el 

sistema és el mitjà pel qual ens apropem a l'obra artística. Quan una obra 

d'art és definida com un objecte, clarament posem l'èmfasi en la 

materialitat i l'objectivitat, però la seva repetició, sobre aquesta base, 

retorna el sentit a la sintaxi."3  

 

Aquí podríem trobar definida la sèrie. 

 

                                                      
2 Ibídem,  pàg. 100. 

3 Cf. L. Alloway, "Systemic Painting" . A: Minimal Art. A critical anthology, pàg. 56. 
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Barthes, partint de l'establiment de Saussure dels dos plans del llenguatge, que més tard 

també reprendrà Jackobson, estableix per a l'anàlisi dels dos eixos del llenguatge 

semiòlogic la definició de sintagma i del sistema:  

 

"El primer [dels plans] és el dels sintagmes; el sintagma és una 

combinació de signes que té com a suport l'extensió (...). L'activitat 

analítica que s'aplica al sintagma és la descomposició. El segon pla és el 

de les associacions (conservant encara la terminologia de Saussure): 

fora del discurs (pla sintagmàtic) les unitats que tenen alguna cosa en 

comú s'associen en la memòria i formen d'aquesta manera grups en què 

dominen relacions diverses (...). En cada sèrie, contràriament al que 

succeeix al nivell del sintagma, els termes s'uneixen in absentia: l'activitat 

analítica que s'aplica a les associacions és la classificació. El pla 

sintagmàtic i l'associatiu estan íntimament lligats (...)." 4 

 

Barthes prefereix anomenar aquest segon pla el pla del sistema o del paradigma.5 Més 

endavant, Barthes especifica que la "situació interna dels termes d'un camp associatiu o 

paradigma sol anomenar-se —almenys en lingüística i, més concretament, en 

fonologia— oposició ".6 

 

Seguint Barthes, sembla doncs que un sistema està format per grups de coses afins però 

dissemblants, susceptibles de ser classificades i per tant associades per mitjà de 

relacions d'oposicions diverses. En canvi, en el pla del sintagma, les coses —

susceptibles de ser descompostes en unitats sintagmàtiques— estan unides per 

relacions de contigüitat. Barthes posa alguns exemples: relacionat amb el menjar, totes 

les varietats dels plats de postres (sistema) i els plats primer, segon i de postre d'un 

determinat menú (sintagma); o amb el vestir, els elements que no es poden dur al mateix 

temps la variació dels quals correspon al canvi de sentit expressat pel vestit, per exemple 

boina/barret... (sistema) i la juxtaposició d'elements diferents que constitueixen el vestit, 

per exemple, faldilles, brusa i jaqueta (sintagma).7  

                                                      

4 Cf. Roland Barthes, Elementos de Semiología, pàg. 61. 
5 R. Barthes, op. cit., pàg. 62; paradigma: model, quadre de les flexions d'una paraula presa com a 

model, declinació, vegeu la seva  nota 59, pàg. 86. 

6 Ibídem, pàg. 73-74.  

7 Ibídem, pàg. 64. 
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A "L'imagination du signe" Barthes parla de les tres relacions que inclou un signe: una 

relació interior, la relació simbòlica, que s'estableix entre el seu significant i el seu 

significat  (és llavors que apareix el símbol); la relació exterior, que uneix el signe a una 

reserva específica de signes germans, que anomena relació paradigmàtica ; i la tercera 

relació, també exterior, que el signe estableix amb la seva actualitat, segons una relació 

de contigüitat amb uns signes veïns  que anomena sintagmàtica: 

 

"La imaginació sintagmàtica ja no veu (o veu menys) el signe en la seva 

perspectiva, el preveu  en la seva extensió: els seus lligams antecedents 

o conseqüents, els ponts que llença envers altres signes; es tracta d'una 

imaginació «stémmatique», la de la cadena o de la xarxa; també la 

dinàmica de la imatge és aquí la d'un agençament  de parts mòbils, 

substitutives, la combinació de les quals produeix el sentit, o més 

generalment un objecte nou; es tracta, doncs, d'una imaginació 

pròpiament fabricadora, o encara més, funcional (la paraula és 

sortosament ambigua, perquè conté a la vegada la idea d'una relació 

variable i la d'un ús)." 8 

 

Aquest ordre intern del sintagma, la relació sintagmàtica, és la que trobem en la música 

serial, en les composicions estructurals, de Mondrian a Butor, segons Barthes.  

 

Retornant al que definia Mel Bochner, des del moment que considera les coses  usades 

dins d'un conjunt tancat —parla de "conclusió lògica d'una idea"— més que crear un 

sistema, actuen com les anelles encadenades (unitats sintagmàtiques) que formen un 

sintagma. El que Bochner defineix és el comportament del sintagma, l'ordre serial, encara 

que l'anomeni sistema.  

 

Alloway també parla del sistema, quan diu:  

 

"L'extensió  i el mòdul (amb el seu potencial serial com una reixa 

extensible) tenen en comú un nivell d'organització que impedeix la 

interrupció del sistema. Aquesta organització no funciona com el servei a 

l'obra d'art, sinó que n'és la seva pell visible. És a dir, no és una 

                                                                                                                                                  

 

8 Cf. R. Barthes, "L'imagination du signe". A: Essais critiques, pàg. 211.  
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composició subjacent, sinó una disposició factual. En totes aquestes 

obres, l'estat final del quadre és conegut amb prioritat al seu acabament 

(a l'inrevés de la teoria de l'expressionisme abstracte). Això no exclou 

modificacions empíriques en el curs d'un treball, però les focalitza dins 

d'un sistema. Un sistema és un conjunt organitzat, les parts del qual 

mostren algunes regularitats. Un sistema no és antitètic als valors 

suggerits pels grups de teòrics d'art mundials tals com humanista, orgànic 

i de procés. Al contrari, mentre l'artista s'hi compromet, un sistema és un 

procés; assaig i error,  en comptes de ser incorporats al quadre, tenen 

lloc fora de la tela." 9 

 

Però Alloway, tot i que utilitza la mateixa paraula que Bochner, sistema, definiria el que 

constitueix una sèrie. L'ús que Alloway fa de la paraula sistema  és correcte, perquè 

defineix un comportament de la imatge en successius treballs. Un procés, obert, que es 

va desenvolupant en l'exterioritat de les obres associades entre si per aquell corriment de 

la imatge. Alloway defineix la sèrie, que, en el llenguatge del signe, es trobaria en el pla 

del paradigma.  

 

Referint-se a com actua la consciència paradigmàtica, Barthes diu:    

 

"Veu el significant relligat, com de perfil, a alguns significants virtuals a la 

vegada pròxims i distints; ella [la consciència] no veu ja (o veu menys) el 

signe en la seva profunditat, el veu en la seva perspectiva ;  així, la 

dinàmica que està lligada a aquesta visió és la d'una crida: el signe és 

citat  fora d'una reserva finita, ordenada, i aquesta crida és l'acte sobirà 

de la significació (...). La imaginació formal (o paradigmàtica)  implica una 

atenció aguda a la variació  d'alguns elements recurrents (...)".10 

 

Encara que Barthes no parli específicament de la sèrie, interpreto a través dels diferents 

escrits que, si hi ha una relació paradigmàtica entre diversos elements, hi ha la 

possibilitat de formar una sèrie, cosa que presuposa la qualitat que sempre es pot 

allargar mentre es puguin anar redistribuint les diferents característiques o les constants 

d'aquells elements. Per a mi una sèrie és quelcom obert.  

 

                                                      
9 L. Alloway, "Systemic Painting" . A: Minimal Art, pàg. 58.   

10 R. Barthes, "L'imagination du signe". A: Essais critiques, pàg. 211. 
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En els seus gravats en relleu Smoczyński podria fer (o haver fet) infinites repeticions de 

maneres particulars de crear un espai, d'ordenar un espai, fent circular línies i més línies 

unes per sobre les altres. Smoczyński, a Figures emmascarades i A la memòria de 

Strzemiński, treballa en una mateixa sèrie, en l'ordre del significant, en l'ordre de 

l'expressió. Una altra cosa és el que ell decideix: posar un títol diferent a dues parts d'un 

mateix conjunt. 

 

Podria dir-se, doncs, que Smoczyński treballa en sèries obertes i que cada una es podria 

allargar fins a l'infinit. 

  

Hubertus Gaßner parla concretament (i poèticament) de la sèrie en els treballs de Frank 

Stella:  

 

"Des de l'impressionisme —penseu en els quadres cronològics de 

Monet—, la sèrie constitueix l'intent de compensar la renúncia conscient 

de la forma fragmentària amb una aparença de totalitat per mitjà d'una 

aproximació metòdicament plantejada, però mai definitiva, a aquesta 

totalitat perduda. Les variacions són per principi inconcloents i, per tant, 

l'artista mai abastarà aquesta totalitat. Però, malgrat això, les sèries 

guarden la memòria d'aquesta promesa artística, que consisteix a 

presentar en la totalitat la veritat, una promesa doblement impossible, ja 

que no es pot aconseguir la totalitat en una obra d'art ni tampoc el seu 

contrari, el buit absolut." 11 

 

El sentit tancat  d'obra serial, tal com Smoczyński ens donava l'exemple de la seriació de 

les set notes musicals, més aviat s'adequa a l'ordre intern de cada obra particular, a cada 

peça. El possible ordre serial  que s'aniria establint a Figures emmascarades  seria un 

ordre que aniria in crescendo, partint d'una radicalitat atonal cap a una melodia plena de 

matisos, que culminaria en els últims episodis de la sèrie A la memòria de Strzemiński. El 

pas d'una a l'altra sèrie és, però, inaudible,  no és visible. 

 

El sentit obert de sèrie s'adequa a la possibilitat d'extensió il.limitada, possibilitat que en 

canvi es limita en cada repetició diferent. Salvant l'enorme diferència de concepte entre 

                                                      
11 Cf. Hubertus Gaßner, "Frank Stella: El espacio de las ilusiones habitables". A: Frank Stella, pàg. 

76-77. 
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els dos artistes, seria el sentit de sèrie oberta al qual Mariette Josephus Jitta es refereix 

en relació amb les sèries de paral.lelograms de Donald Judd:  

 

"Cada paral.lelogram és un tot fet de parts iguals. Cada paral.lelogram 

separat és una proposició  que té solament a veure amb les seves parts i 

que procedeix d'una xarxa altament controlada i regular de línies que són 

congruents amb el paral.lelogram i que determinen l'extensió de la 

intervenció de l'artista. Dins d'aquesta extensió ell fa propostes. Cada 

paral.lelogram és la realització d'una certa possibilitat que, al mateix 

temps, en deixa una altra d'oberta. No hi ha una cadena consistent de 

propostes que s'hagi escollit amb antelació. Això és impossible. Els 

paral.lelograms són una sèrie de propostes per les quals se sent atret i 

que desitja veure, i també veure com la imatge en el mirall. És una sèrie 

oberta, sense un principi o un final. Les imatges presenten possibilitats 

diferents però també equivalents. La sèrie de proves en vermell i blau 

consisteix en trenta-vuit possibilitats, cada una podria multiplicar-se. Són 

part d'una sèrie oberta, no com a part d'un tot, d'un treball, com en un 

bodegó —l'exemple és extrem— on una flor o una fruita són part d'una 

composició en què diverses coses estan arreglades i cada cosa sotmesa 

a un tot. Cap dels gravats pertany a un cert lloc en un ordre especial, 

cada un existeix per si mateix. L'artista ha escollit una  forma. Aquesta és 

la que vol veure, amb la fascinació del pintor de bodegons que, una i altra 

vegada, pot meravellar-se de la delicadesa d'una pell de llimona, de la 

subtil distinció entre el groc i el blanc." 12 

 

Les serigrafies de les Petites serigrafies  i De les coses trobades pel camí  formen dues 

sèries obertes més, que encara no estan acabades. El nou cicle de les fotografies conté 

sèries tancades en el seu interior: les finestres, les parets, els esquinços dels gruixos de 

paper... 

 

Els gravats de 1971-73 constitueixen un cicle diferent, no una sèrie (però inicien el 

mètode de Smoczyński d'aprofitament i desplaçaments de les imatges per formar-ne de 

noves). 

 

                                                      
12 Cf. Mariette Josephus Jitta, "On Series". A: Donald Judd, Prints and Works in Editions, 1951-

1993, pàg. 21. 
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2. Les relacions internes  
En el treball de Smoczyński d'indagar la superfície  mitjançant superposicions o per 

transparències, es creen dos tipus de relacions: el primer tipus, les pròpiament 

sintagmàtiques, en el pla sintàctic, en cada gravat, sorgeixen de les combinatòries del 

traç lineal discontinu però contigu i rítmic. La mateixa expressió plàstica dels ritmes que 

van sorgint, com també de les formes que van destapant-se segons les diferents 

combinatòries, creen un altre tipus de relacions, en aquest cas, les relacions 

paradigmàtiques, dins de la mateixa estructura. Aquestes últimes pertanyen a l'ordre 

d'expressió d'un sistema i, segons Barthes, estarien en el pla de la metàfora. Però és 

que, a més, aquest funcionament doble de cada gravat es va repetint en els altres. És 

per això que van sorgint les sèries, que són vàries i presenten, segons les seves 

relacions, les característiques d'obertes i tancades: són obertes (i múltiples) les sèries 

dels gravats en relleu, les serigrafies, les fotografies. Són obertes perquè poden ser 

continuades. Tot i la possibilitat d'extensió, són també sèries tancades, si es relacionen 

entre si. 

 

En els gravats en relleu i en les serigrafies, per la sèrie d'equivalències sintàctiques 

(línies, trames, espai, color) i per les combinatòries diferents, es creen relacions de tipus 

sintagmàtic, les del pla de la metonímia. I com que cada gravat està fet amb elements 

iguals però presenta un significat distint (encara que sigui pel sentit que li pot donar el 

títol), també s'estableixen unes relacions paradigmàtiques, les del pla de la metàfora.  

 

En les fotografies no hi ha aquest entramat tan ric en relacions. No hi ha tanta varietat: 

els elements que interessen es van repetint dins d'un repertori de formes. Són com 

exercicis  de mirades, els dipòsits instantanis de fixar la mirada en els senyals que es van 

reconeixent per un ús que ha esdevingut familiar. Són els mateixos senyals que els dels 

gravats en relleu. I, segons els constituents del repertori, aniria classificant en una relació 

només paradigmàtica. Aquí en les fotografies gairebé no es dóna la relació en el pla del 

significant, és com un sol sintagma.  Hi ha encadenament entre cada fotografia. No a 

dins, sinó a l'exterior: per la contigüitat entre les fotos es podria parlar d'una relació entre 

significants. Així, només parlaria de sèrie perquè es formen grups (els de les finestres, 

els de les escletxes de llum, els de les ombres, els dels papers estripats). Sèrie que 

pertany al pla del sistema, sèrie paradigmàtica, en el pla de la metàfora. 

 



440 

El funcionament estructural en les fotografies és més reduït, més simple, i sembla que 

més transparent quant a l'ordre del seu significat. Una de les raons podria ser perquè els 

elements de l'estructura no mostren el seu funcionament intern; les formes no mostren 

com es van formant. Només veiem el senyal índex,  per la qualitat analògica que té el 

mitjà fotogràfic en relació amb el món real, extern, de representar allò que presenta. Això 

explica aquesta immediatesa de sintagma, signe índex i símbol. Són simultaneïtats que 

l'ull va rebent sense necessitat de desxiframents. És clar que el símbol apareix més tard, 

per la necessitat de substituir-lo per una significació, quan en la relació que es va 

establint entre les repeticions del mateix signe, o les analogies, o les equivalències entre 

les fotografies, ens demanem què estan representant aquestes cites.  

 

Per tant, les fotografies, a causa del canvi de relacions, creen una estructura diferent a 

les dels gravats i les serigrafies, i constitueixen un nou cicle repetidor de les altres sèries. 

Aquest cicle participa de les dues sèries anteriors: per les relacions paradigmàtiques dels 

símbols, hi ha equivalències entre gravats en relleu i fotografies; en altres fotografies les 

equivalències només fan referència a les serigrafies: em refereixo a les fotografies dels 

papers sobreposats i estripats. En aquest últim cas, a més, es tracta d'una relació 

d'oposició, perquè la fotografia presenta una situació d'haver destapat capes acumulades 

i en les serigrafies, encara que presentin aquests destapaments, el procés ha estat el 

d'anar tapant. 

 

 

 

 
3. Prints: la multiplicació 
Molt sovint Smoczyński diu de les seves obres: "Això només són coses..." (93,3; 95, 

51,54). Però què són aquestes coses? Com funcionen? 

 

En primer lloc, són prints : són impresos, són reproduccions. Voldria situar la seva obra 

en el sistema d'obra múltiple. Agafo el nom genèric d'impresos, conscient que és una 

manera heterodoxa d'ajuntar obra gravada, obra impresa i fotografia. Em sembla que el 

fil conductor del que genèricament pot considerar-se la seva obra és la qualitat de ser un 

producte imprès. Paradoxalment, és un sistema de prints  en què Smoczyński l'únic que 

ha gravat, en el sentit d'incidir en una superfície amb una eina, han estat els seus 

linòleums, els que va fer en el període 1971-73.  
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Els linòleums, els gravats en relleu, les serigrafies i les fotografies tenen en comú que 

pertanyen a un sistema únic, que és el de la reproducció, els prints. S'associen a través 

d'una relació de reproducció i una de repetició, que es poden situar, seguint Barthes, en 

el pla del paradigma. Entre els diferents sintagmes —linòleum, gravat en relleu, serigrafia 

i fotografia—, relacionats, estableixen relacions d'oposició  (el linòleum, el gravat en 

relleu i la serigrafia podrien considerar-se una tríada enfront de la fotografia, com a 

tècniques diferents, però també s'oposen) i relacions d'afinitat per la seva capacitat de 

multiplicació.  

 

Seria com si linòleum, gravat, serigrafia (i fotografia), en la seva qualitat de prints, se 

situessin en calaixos diferents (declinacions) d'un únic model de moble.  

 

Crec que és sobre l'aspecte de la multiplicació  que s'ha de considerar l'obra de l'artista.  

 

Rosalind Krauss parla de la naturalesa d'un art compost: 

 

"El que pot ser anomenat una «irreductible pluralitat» —una condició de 

la multiplicitat que no es redueix a la unitat una, cap a allò singular o allò 

únic—, una condició que es troba dins de la completa existència de la 

instància única o singular, multiplicant-la. Sota aquesta condició, les arts 

compostes, són, simplement, compostes, i cap suma de rarefacció 

sistemàtica ho canviarà. La transferència de la idea d'un mitjà a un altre 

en la producció de l'original final, garanteix que, dins d'aquesta última 

unicitat, hi hagi un estat tal d'escissió que el lloc de la singularitat es 

manté separat de nosaltres."   

 

I continua Krauss, més endavant: 

 

"Si les arts combinades són irreductiblement compostes, és perquè a 

cada moment hi ha una intervenció de tries i estratagemes."13 

 

Aquella intenció de procediment  a què em referia en el capítol anterior, l'anar-se fent de 

la imatge dins de la imatge, la seva multiplicació,  és una evidència de l'aprofitament de la 

lògica interna del mitjà de reproducció. Parlava llavors del discurs funcional que fa 

                                                      
13 Rosalind E. Krauss, "Sincerely Yours". A: The Originality of the Avant-garde and Other Modernist 

Myths, pàg. 181-182.  



442 

Smoczyński del procediment gràfic, sobretot en els gravats en relleu i en les serigrafies, i 

ara afegeixo que ja va començar a insinuar-se en els primers linòleums.   

 

Una de les qualitats de l'estampa gràfica és l'empremta que hi deixa l'artista, de l'atracció 

que sent per quelcom extern  i de la seva adopció, per constituir les  imatges. Bé, el que 

vull dir ho explica molt millor Richard Field: 

 

"Mentre un esbós o un dibuix acabat no tenen existència real fora de l'art, 

una estampa és sempre el fruit de la unió de l'art i la tecnologia. (...) Però 

el que aquí ens interessa posar en relleu és la fascinació que exerceix 

l'aspecte tècnic de l'estampa, objecte que la màquina produeix i que 

aconsegueix captar, profundament i irracionalment al mateix temps, un 

dels substrats més fonamentals de la cultura tecnològica: la necessitat 

que té l'home de la rèplica mecànica o de la imatge reproduïble, és a dir, 

la necessitat de practicar llenguatges visuals."14 

 

El gravat és el gran paradigma del fenomen que es dóna en les dites arts múltiples o 

combinades, fenomen que ha estudiat la citada crítica Rosalind Krauss l'essència del 

qual encerta a definir quan diu: 

 

"La multiplicació, com ja he dit, és una característica d'una revelació més 

general de la particularitat de les intencions de l'artista. Aquesta 

particularitat, a la qual les sensibilitats modernistes donen la benvinguda, 

reinstaura una experiència d'unicitat del treball. Aquesta experiència 

d'unicitat comprèn la sorpresa (l'originalitat) de l'estratègia, per la qual és 

manifest el vehicle material del treball i la sensitiva immediatesa 

d'aquesta fisicitat revelada. Però la noció de múltiple no es resol per si 

mateixa en aquesta modernista experiència revisada de l'absoluta unicitat 

de l'objecte. Com he dit abans, està fonamentada en la percepció d'una 

irreductible pluralitat, la condició del múltiple sense un original. La 

multiplicació, segons Steinberg, obre la nostra percepció referida al 

procés o a la producció. Els múltiples més aviat són una funció de la 

reproducció. (...) Però això són termes que destorben profundament 

                                                      
14 Richard S. Field, "Tendencias actuales". A: El Grabado. Historia de un Arte, pàg. 190. 
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l'historiador de l'art, perquè no pot imaginar una situació d'una pluralitat 

irreductible: un múltiple sense un original."15 

 

Els gravats en relleu de Smoczyński són com repeticions de tautologies: allò que  abans 

era negre ara és blanc, però és el mateix. Pel mètode d'estampació amb el rodet, 

repeteix el mateix dibuix: dibuix sobre el paper i dibuix sobre la planxa són idèntics pel 

procés del fotogravat. Del procés de sensibilitzar el negatiu del dibuix sobre la planxa 

torna a sortir el positiu (com una còpia d'una fotografia, però sobre una planxa) però 

després queda altre cop el negatiu sobre el paper (per l'entintament amb rodet).  

 

L'artista ho va començar a fer a partir d'un accident  que després va acceptar i va fer 

previsible, perquè "hi ha més màgia en aquestes línies blanques sobre el negre" (93, 4). 

 

El dibuix genera un ordre doble d'inversió que es fa primer en la planxa de metall i 

després en l'estampa. Són com les dues cares d'una mateixa moneda. El dibuix, un 

positiu, un negre sobre blanc, queda negat pel nou positiu que genera en el gravat en 

relleu (que és al mateix temps el negatiu). On és l'original? 

 

I en les serigrafies? Jugar amb el petit error  de la màquina. I aquella voluntat de tapar 

(eliminar?), d'emmascarar la imatge? L'essència de moltes estampes úniques  de les 

seves serigrafies rau en el fenomen de la reproducció i, a més, de fonts múltiples. 

 

Aquestes operacions, neutralitzen qualsevol intenció significadora d'original únic? Quin 

paper hi té, en tot això, la metàfora? 

  

L'estampa: la imatge del moble de calaixos m'agrada perquè de fet Smoczyński guarda 

tota la seva obra, barrejada però ordenada, en un moble de calaixos estàndard de color 

gris. Obrir un calaix, treure una estampa, mirar-la, sostinguda en l'espai només amb les 

mans, deixar-la reposar, i tornar-la a desar.16 

 

                                                      
15 R.E. Krauss, op. cit., pàg. 187. Aquest fenomen l'autora l'emmarca en el quadre programàtic del 

seu estudi sobre l'originalitat de les avantguardes, i l'analitza no només en aquest llibre; vegeu els 

significats de l'original en la fotografia, al llibre Le Photographique. Pour unte Théorie des Ecarts, ja 

citat. Per l'absència d'un original, aquí s'està referint als motlles de les escultures de Rodin i les 

seves combinacions per fer grups escultòrics. 

16 O decidir de posar-li un marc i penjar-la. 



444 

 
 

 

265. Andrzej Smoczyński, Francesc Vila i l'autora d'aquesta tesi, a l'Escola de Belles Arts, Łódź, el 4 de setembre de 1995. 


