
SÍMBOLS A LA CARTA

Llistat de símbols que  per la seva pluralitat de significats i la vastedat de
manifestacions es poden tractar de forma independent  en format conferència o
xerrada, i també conjuntament  com un curs

PRESENTACIÓ

L’expressió simbòlica reflecteix l’esforç de l’ésser humà per desxifrar-se a si mateix i el
món que l’envolta. El símbol apareix com un mediador entre diferents nivells: finit i
infinit, visible i invisible, conscient i inconscient...

Apropar-nos i aprofundir en l’univers simbòlic ens pot permetre conèixer-nos millor a
nosaltres mateixos, així com apreciar i comprendre més a fons diferents tradicions
culturals i artístiques on el símbols es fan presents.

TEMARI

1. El poder creador de la paraula.

4.a El llenguatge./ 4.b Lletres i paraules creadores a través d’exemples de diverses
tradicions: Adam posa nom als animals, el Golem, Death Note,“Déu digué...”, el
centurió, “El verb és va encarnar...”, la paraula com a llavor i la paraula com a acció,
(Faust de Goethe) La torre de Babel i les llengües de foc/4.c. Mantres (Aum), pregàries I
encanteris. Introducció a la Càbala/ 4.d El nom*. 4.e Graffitis/ 4.f Llenguatge i realitat (
qüestions de gènere etc...)/   4.g El silenci, l’altra cara de la moneda.

2. El mirall. Símbol dels símbols.

5.a La mirada*/ 5.b Miralls/ “Coneix-te a tu mateix”. Sòcrates i l’oracle de Delfos/ 5.c El
mirall com atribut (veritat, prudència, luxúria...)/5.d El mite de Narcís, el mite de
Perseu i la medusa, Amaterasu, Dionís.../5.e El mirall en la religió /5.f El mirall en la
literatura, l’art i el cinema/5.g El doble/ 5.h El reflex/ 5.i El mirall com a porta*.

3. La simbologia de l’esser humà

6.a Centre i orientació. Espai ordenat/ 6.b Microcosmos i macrocosmos/ 6.c Unitat i
divisió: Cos i ànima/6.d El cos com a casa ( com a temple)/ 6.e Simbologia de les parts
del cos/6.f La vida artificial i la maquina emocional/ 6.g Rastres: ombra, reflex* i
petjades/6.h L’androgin.

4. L’heroi



7.a Herois/ 7.b Infant –heroi/ Les tres fases: separació ( porta*, animals guies i altres
elements benefactors)- iniciació ( proves: laberint, monstres, tresor, mort*, canvi de
nom*) transformació- retorn ( banquet). Exemples en mites, contes i llegendes.

5. L’Escala

8.a Camí d’ascensió/ 8.b Altres símbols equivalents. Elements comuns i matisos : La
xarranca. L’arbre de la vida. La muntanya. L’arc de sant Martí./ 4.c Supèrbia, excés: Ícar
i la torre de Babel. La kippa jueva/ 4.d El somni de Jacob i altres exemples.

6. La pedra

9.a La pedra des de la simbologia i a través dels mites: el mite grec del Diluvi, Perseu i la
medusa*. El basilisc./ 9.b La pedra en la Bíblia. ( “qui estigui net de culpa que tiri la
primera pedra”, David i Goliat ( la pedra com a arma), Betel, la pedra en Jacob, la
primera pedra). Jesús és la pedra angular. L’Ara, la pedra de l’altar/9.c Amuntegaments
de pedres , orientació en el camí./ 9.d La “cruz do ferro”. La pedra associada a l’ànima./
9.e La pedra filosofal/ 9.f La Kaaba, Cibeles. Lingam, Menhirs./ 9.g Suiseki/ 9.h Les
pedres en les tombes jueves./ 9.i La pedra com obstacle./ 9.j Urim i Turim

7. La porta

10.a Simbologia de la porta/ 10.b Portes obertes i portes tancades. Kafka, Sartre i el
Nou Testament. Jesús. Maria, Ianua caelis /10.c Portes que són i no són portes/ 10.d
Portes dibuixades: Frida Kahlo i El laberinto del Fauno/10.e Torana budista i hindú. La
boca del monstre/10.f El mite sumeri de la deessa Inanna i El llibre del morts egipci.
Vida i mort/ 1o.g Janus/ 10.h La Mezuzà. El llindar /10.i “Prohibit entrar” Barba blava.
/10.j La porta en l’art: Magritte, Duchamp, Plensa/ 10.k Elecció./ 10.l Exemples de la
porta com a símbol en el cinema i la literatura./ 10.m La porta tancada, murs i
fronteres.

8. La mirada

11.a La vida comença quan comença la mirada./ 11.b L’ull i la llum./ 11.c Tot és funció
de la perspectiva, de la posició de l’observador./ 11.d La mirada mai no és neutre./11.e
La imaginació i la mirada. Núvols, muntanyes, pedres i taques/11.d La mirada i el
coneixement./11.e Exemples relacionats amb la mirada: St. Tomàs. Sant Pau Tirèsias,
Edip. (Mirar cap a dins)/11.f Mirar enrere: Orfeu i la dona de Lot./11.g El voyeur: la
Casta Susanna, Ms Hire i La Ventana indiscreta.

9. El nom

12.a Nom i identitat/ 12.b Nom i missió/ 12.c Canvi de nom/Batejar, donar el nom/
12.d Noms secrets i noms prohibits/12.e Sobrenoms/ 12.f Els noms de Déu./ 12.g Els
sense nom o els “ningú”./ 12.h Objectes amb nom propi



10. La mort

13.a La mort, aspecte destructor de la vida/13.b La mort i el temps/13.c Símbol de
renovació i renaixement/ 13.d La Iniciació. La mort com a porta/13.e Representacions
de la mort/ 13.f Vanitas/ 13.g  La mort en el cinema i la literatura. Game over

DINÀMICA

Les sessions estaran dividides en dues parts, una primera de presentació en format de
classe magistral i exposició d’exemples mitjançant suport gràfic i audiovisual; i una
segona de conversa i activitats pràctiques. La separació entre ambdues meitats serà
flexible per tal d’afavorir l’actitud participativa en tot moment. En algunes sessions es
proposaran accions simbòliques amb la intenció de convertir les paraules en
experiències viscudes.

Observacions:

Més que d’una proposta tancada, es tracta d’un llistat de temes que es poden adaptar
a diferents modalitats de cursos o tallers tant pel que fa referència a la temporalitat,
com a les característiques específiques dels destinataris.

Cada punt del temari podria presentar-se independentment, en forma de monogràfic.

Els ajustos es poden fer aprofundint més o menys en cada apartat i seleccionant els
exemples i les activitats a partir de les característiques del grup i els objectius
plantejats. És a dir, adequant tant els continguts com la metodologia.

L’asterisc indica que hi ha repetició i que en funció del curs es tractarà en un apartat i
només s’esmentarà en els altres.


