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saments suposen, ben entès, un

partir d’aquest centre de llum, benefi-

¿En quina mesura guanyem vitalitat

pensament lúcid —és l’avantatge de la

ciar-se de la llum per a tots els objec-

El símbol és vivífic, gene-

quan deixem de considerar les reali-

lògica racional—, però també un pen-

tes contemplats. És una qüestió d’uni-

ra alè, vida. El psicòleg C.

tats externes o internes com a objec-

sament fred en el projecte determinat

tat i de totalitat, o bé es tracta d’una

per la seva autonomia sintètica.

funció d’expansió.

ria amb el pas de l’objecte a la imatge?

G. Jung va escriure que

tes, i comencem a considerar-les com

tot símbol és, al capdavall, un «cos vi-

a imatges? Vet aquí una de les qües-

Si aquelles mateixes realitats

És un vocabulari que Gaston

vent» que aporta un suplement de

tions que Gaston Bachelard va estu-

que hem anomenat objectes comen-

Bachelard empra també per assenya-

Alguns autors (Jean Chevalier,
Diccionari dels símbols, entrada «Sol»)
il·lustren aquesta funció vivificadora,
biologitzadora, del símbol del sol amb
l’expressió psicopomp: «El Sol és el
que pot guiar les ànimes a través de
les regions infernals i reconduir-les

vida en favor de l’experiència simbòli-

diar a fons. Ell ens fa notar que la

cen a funcionar com a imatges, adqui-

lar la importància d’aquesta disposi-

ca, que al seu torn es troba lligat a un

imatge introdueix un concepte d’uni-

reixen ductilitat i obertura. Són dota-

ció de la consciència o de l’esperit,

des d’una certa llibertat, llibertat que

quan estem atents a la transformació

percebem també perquè la imatge ja

dels objectes en imatges. Es produeix

estels més allunyats perquè actuen sia

ca. […] El Sol genera i devora els seus

com a objectes, sia com a imatges, i

fills, diuen els Upanishad» (p. 891). El

suplement de cos.
El símbol roman viu pel seu lli-

tat i un concepte de totalitat.
Això significa que, quan una rea-

l’endemà, amb l’arribada del dia, a la
llum. Funció ambivalent de psicopompa sangonosa i de hierofania iniciàti-

gam amb una imatge. Mircea Eliade, a

litat, considerada com a objecte, pas-

no és fixa com ho era l’objecte. La

en el mateix instant una mena de revi-

Imatges i símbols, recorda que «el sím-

sa a copsar-se com a imatge, pren una

imatge remet a una altra cosa, no és

talització preparatòria: el símbol revi-

des d’aquest punt de vista esdevenen

Sol mata i activa les energies de l’ésser

més eloqüents. Ens anuncien que en

humà.

bol no funciona en objectes, sinó en

forma dúctil i dinàmica. L’objecte es-

solament objecte, segons el significat

talitza en funció del seu lligam amb

imatges». En altres paraules, comen-

devé, al mateix temps, principi d’uni-

etimològic: el que és projectat davant

les imatges quotidianes, amb les imat-

alguna banda hi ha una font, una

Al capdavall, el símbol desperta

llum, i l’acció d’aquesta llum. Ens fan

en nosaltres l’energia amb el benentès

percebre que la llum és una conques-

que, quan deixem de pensar els objec-

Puc mirar el sol com un objecte i, lla-

ta, no el simple fet d’una passivitat.

tes, comencem a viure’ls com a imat-

vors, ben aviat l’oblidaré. Però, des

Nosaltres no rebem solament la llum

ges.

cem a obrir els espais de l’existència

tat i de totalitat. Pot remetre a qualse-

nostre. Constitueix una realitat invita-

ges primordials; suscita, amb tot, un

simbòlica quan les realitats que ens

vol cosa del seu voltant: la imatge

dora, invita, és una forma d’invitació.

significat.

envolten o que hi habiten deixen de
ser objectes i esdevenen imatges. En el

resplendeix; l’objecte és fix.
Això ha jugat un paper impor-

Imatges quotidianes

de l’estel o la llum del Sol; en tots dos

moment en què despunta l’experièn-

tant en la nostra cultura occidental,

del moment en què començo a mi-

cia simbòlica, es produeix el pas de

sobretot durant el període anomenat

rar-lo i a viure’l com una imatge, és

Això podríem il·lustrar-ho amb

casos, hem de transformar la llum re-

positivisme, en què l’objecte va esde-

una invitació a anar més enllà. Aques-

la imatge de l’estel. He pres la imatge

buda en energia, i l’energia ha de con-

venir fixador, refrigerant: va refre-

ta invitació té dos eixos dinàmics: atè-

del sol. El Sol és un estel; ens és pro-

duir-nos a l’acció. En aquest sentit, el

nyer el centre de la llum del sol i, a

per; és el nostre estel. Examinem els

símbol juga un paper revitalitzador.

l’objecte a la imatge.
¿Quin és l’avantatge d’una obra
dinàmica com aquesta que comença-

dar-se. Els objectes dels nostres pen-
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Jacques Vidal, «A la descoberta del símbol» (fragment), dins Mircea Eliade i Ioan
Petru Couliano, Diccionari dels símbols.
Pròximament a Fragmenta.
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S

ímbol i imatge

PUC MIRAR EL SOL COM
UN OBJECTE I,
LLAVORS, BEN AVIAT
L’OBLIDARÉ. PERÒ, DES
DEL MOMENT EN QUÈ
COMENÇO A MIRAR-LO
I A VIURE’L COM UNA
IMATGE, ÉS UNA
INVITACIÓ A ANAR MÉS
ENLLÀ

