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“La ciudad ya no se
experimenta como una
articulada estructura en la
que se dispone lo que nos
es común y propio y de la
cual somos parte activa,
partícipes. Por el contrario,
vivimos en ciudades que,
como en los paisajes, lo
que intentamos es construir
nuestro territorio, un lugar
seguro, indemne, en el
que sea posible morar con
nosotros mismos y con
los nuestros”.
ignasi de solà-morales, paisajes



Els arquitectes es dediquen a modelar
l’espai, interior i exterior, però a les esco-
les d’arquitectura no s’explica res de la
psicologia de l’espai, de la fenomenolo-
gia, de l’essència de les imatges i de la
imaginació, de l’art d’habitar l’espai. Es
per aquesta raó que, seguint el suggeri-
ment del professor Pedro Azara, es va
convidar el 5 de març del 2002 a Jean-Jac-
ques Wunenburger, professor de Filosofia
General a la Universitat Jean Moulin de
Lyon 3 i director associat del Centre de
Recherches Gaston Bachelard sobre
l’imaginari i la racionalitat de la Universi-
tat de Bourgogne. A la seva conferència,
titulada “Topos, ethos, psychè,
l’imaginaire de l’habiter” va afrontar
diverses interpretacions de l’espai de la
casa i de la ciutat des dels conceptes de
Jung, Bachelard i Barthes. El que aquí es
reprodueix, amb la seva autorització, és
un fragment del seu llibre Philosophie
des images, (Press Universitaire de Fran-
ce, Paris, 1997).

En un altre text molt recent, titulat “Gas-
ton Bachelard et la médiance des matiè-
res arche-cosmiques”, Wunenburger
assenyala, seguint la tradició de Bache-
lard, que allò “essencial resideix en un
art de percebre i d’imaginar, dins d’una
estètica, que permeti reconèixer un
“món”, un medi específic”. Reconèixer la
dimensió simbòlica és la condició per
que l’ésser humà es radiqui a la terra i
per que la terra tingui influència sobre
l’home. Els arquitectes no solament cons-

trueixen sostres sinó també símbols.
Wunenburger forma part d’una nova
generació de pensadors que segueixen
aplicant les categories de la fenomenolo-
gia i del pensament de Jung i de Bache-
lard per a interpretar el món contempo-
rani. La darrera antologia d’aquestes
recerques es recull en el llibre editat per
Chris Yuonès i Thierry Paquot, Philoso-
phie, ville et architecture. La renaissance
des quatre éléments, (Editions de la
Découverte, Paris, 2002), on apareix el
text de Wunenburger que hem citat.

JOSEP MARIA MONTANER
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LA IMATGE COM A FORMA SIMBÓLICA
1) La imatge, que normalment ho té mala-
ment per trobar un lloc i una funció en la
mesura que és presa amb tenalles entre
precepte i concepte, pot esdevenir una
forma primera de representació donat
que se la fa participar en les activitats
perceptives i intel·lectuals. Cal, a afectes
d’això, vincular-la a una imaginació trans-
cendental, constitutiva d’una imagineria
específica. Aquesta és l’aportació de les
teories filosòfiques de l’esperit que con-
clouen en una activitat a priori d’imatges
simbòliques. Aquesta funció simbòlica,
que se situa en segon terme en la majo-
ria de concepcions de la imaginació en
els romàntics, sobretot alemanys, troba
el seu primer fonament en l’obra de Kant.

Per Kant, en un moment de transició
entre el racionalisme de la Il·lustració i
l’ascensió del Romanticisme, la resolució
de les “apories” de la filosofia del conei-
xement dels seus predecessors passa per
la reactivació d’una imaginació creadora
que ve a participar en la unió de les acti-
vitats representatives de l’esperit, tant en
la constitució d’un coneixement objectiu
de la natura com en l’activació d’un pen-
sament metafísic de tipus analògic. El
transcendentalisme de la imatge con-
dueix de la mateixa manera a la teoria de
l’esquematisme de la percepció com a
aquella de la simbolització analògica dins
la reflexió sobre l’Absolut.

A) L’esquematisme perceptiu
És cert que Kant nega al pensament
humà tota intuïció directa d’objectes ide-
als que el dotaria d’un saber a priori
sobre el Tot del món. No pot, doncs,
haver-hi un coneixement objectiu d’allò
real, a partir del model de les ciències de
la natura, que té la condició que les
facultats del subjecte hagin estat prèvia-
ment afectades per una matèria indepen-
dent, una dada empírica. Dit d’una altra
manera, el coneixement reposa sobre una
receptiva originària, condició de construc-
ció de tota intuïció i, per tant, de deter-
minació de tot concepte. Tanmateix,
aquesta prerrogativa d’acord amb la
donació d’una matèria sensible no impli-
ca una simple reproducció intel·lectual

passiva. La veritable representació d’allò
donat es produeix per una triple síntesi a
priori, és a dir, un ajustament entre els
processos constructivistes que porten les
marques d’estructures transcendentals:
- La impressió originària només abasteix
una matèria indeterminada, encara que
retornada a un objecte particular, només
es revesteix de característiques espai-
temporals quan és filtrada per formes
subjectives de la sensibilitat. La possibi-
litat de percebre un fenomen dins un
espai i segons un temps determinat ja no
és atribuïda a propietats intrínseques de
l’objecte o de l’enteniment, però posa de
relleu estructures de la sensibilitat del
subjecte. Dit d’una altra manera, la sínte-
si passiva de la receptivitat dissimula la

posició en sí de la cosa, per fer-la entrar
en un camp de consciència subjectiu que
no pot aprehendre quelcom sense vincu-
lar-ho a una xarxa de formes espai-tem-
porals, condicions de tota representació
discursiva:
- La representació intel·ligible d’allò
donat, o percepció consumada, resulta
d’una activitat de l’enteniment que, per
els seus conceptes a priori i els seus judi-
cis sintètics, va a subsumir la diversitat
espai-temporal sota una representació
intel·lectual. Dins del recte fil que segueix
el racionalisme intel·lectualista, Kant arre-
la, doncs, la percepció empírica dins un
coneixement categorial que ordena allò
donat sota conceptes pel biaix de judicis
d’experiència:
- Tanmateix la unió sintètica de la sensi-
bilitat passiva i la espontaneïtat
intel·lectual, que reposa sobre un forma-
lisme transcendental, és a dir, anterior a
l’experiència, posa en joc una tercera sín-

tesi intermediària entre les dues altres,
que emfasitza un poder de produir imat-
ges atribuït a la imaginació. Es per això
que el subjecte que percep només pot
representar objectivament quelcom donat
amb la condició d’elaborar-ne una síntesi
figurativa anticipadora, que permet tornar
de l’un a l’altre el contingut sensible
espai-temporal i el concepte correspo-
nent de l’enteniment. Dit d’una altra
manera, el concepte buit només pot tor-
nar a una intuïció empírica si ja existeix
un poder figuratiu a priori, que prepara i
acompanya la subsumissió d’un contin-
gut desconegut sota una forma
intel·ligible desconeguda. Per la imagina-
ció productora a priori de figures mig-
sensibles mig-intel·ligibles,

l’heterogeneïtat d’allò donat a la recepti-
vitat sensorial es troba progressivament
encaminada de nou a la homogeneïtat de
la forma conceptual.

A efectes d’això, la imaginació producto-
ra transcendental, que Kant distingeix
d’una simple combinatòria de percep-
cions constituïdes que s’eleva de la ima-
ginació reproductora, produirà, anterior-
ment a la intuïció empírica, representa-
cions analògiques d’allò que apareixerà
dins la intuïció. Kant també desglossa,
dins aquesta funció productora
d’imatges, diferents síntesis, l’analogia
de la permanència de la substància, la
successió segons la llei de la causalitat i,
per últim, la simultaneïtat seguint les lleis
de l’acció recíproca. Abans mateix que un
contingut aparegui a través dels sentits,
preexistent doncs en una facultat repre-
sentativa, modes d’aprehensió que per-
meten ordenar la diversitat fenomenolò-
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“Aquesta funció simbòlica, que se
situa en segon terme en la majoria
de concepcions de la imaginació en
els romàntics, sobretot alemanys,
troba el seu primer fonament en
l’obra de Kant. ”
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dueix, efectivament, Idees, la determina-
ció de les quals posa en relleu de nou
l’obra de la imaginació. És mitjançant les
imatges empíriques, la imaginació pro-
ductora creada per aquestes idees abs-
tractes de les analogies, que juguen un
rol d’hipotiposi de tal contingut abstrac-
te. La imaginació participa així a la deter-
minació de continguts suprasensibles del
pensament de tres maneres:
- D’una part, des del punt de vista de la
facultat de coneixement teòric, la raó pro-
dueix les Idees, que constitueixen les
determinacions in individuo (i no in con-
creto) de les representacions incondicio-
nades. Així es formen les imatges proto-
típiques, les individuacions sensible però
no particulars, que no autoritzen cap
coneixement objectiu, però que poden
jugar un rol de mediació especulativa i de
representació reguladora dins de l’ús
moral de la raó pràctica.
- D’una altra part, des del punt de vista
de la raó pràctica, la voluntat racional
produeix certament per ella mateixa la
Idea d’allò que ha de ser, la Idea de
l’imperatiu categòric formal. Però la llei
moral només pot referir-se a la sensibili-
tat del subjecte empíric per la mediació
d’una típica mediadora, que li subminis-
tra, conseqüentment, un analogon de
l’universalitat abstreta del deure.
- Finalment, des del punt de vista de la
facultat de plaer i de dolor, les Idees sus-
citen de la part de la imaginació creado-
ra la més gran varietat de figuracions,
donat que la independència relativa de la
imaginació amb relació amb la sensibili-
tat i l’enteniment la lliura i l’exposa a un
joc lliure. Així neixen les expressions sim-
bòliques d’allò bell i d’allò sublim, siguin
naturals o artificialment creades per l’art;
aquestes expressions alimenten a les
Idees d’una matèria d’una matèria estèti-
ca que afecta l’ésser humà a través de la
seva sensibilitat (de plaer i de dolor). En
aquest sentit, les imatges estètiques con-
tribueixen a commoure’ns però també a
fer-nos reflectir en el Tot de les coses,
més enllà de les representacions objecti-
ves. Dins l’estètica d’allò sublim, la raó
porta fins i tot a la imaginació fins a
donar figures a les Idees irrepresentables,
perquè no els correspon cap concepte.

Les imatges permeten, aleshores, esten-
dre el pensament més enllà de l’horitzó
de la representació racional.

Després de ser intervingut, per
l’esquematisme, en la constitució del
coneixement objectiu del món donat als
sentits, la imaginació ve, doncs, a obrir el
pensament a l’Absolut proveint-lo d’un
contingut nou, les representacions analò-
giques, que van més enllà del marc de
l’experiència empírica. Les imatges,
donant un contingut figuratiu a allò que
escapa a l’experiència dels sentits,
nodreixen un pensament del “com si” (als
ob) que no pren continguts determinats,
però lliura uns continguts reflexants per-
metent donar, al menys, un sentit a allò
que nosaltres no podem demostrar. Si la
imatge permaneix reduïda a una funció
més lògica que figurativa del costat de la
percepció, aquesta pren tot el seu lloc
dins el pensament suprasensible o asse-
gura una figuració de continguts abstrac-
tes pels quals no sempre existeix un con-
cepte. Tot i que, si Kant admet que
aquestes produccions imaginatives resten
dependents, en última instància, dels
continguts de l’experiència perquè la ima-
ginació és “ectypal” i no pal “arquetipal”,
això no fa que se’ls n’atribueix un estatut
menys transcendental. Queda que si Kant
ha rehabilitat així la imaginació i donat
les bases d’un pensament imaginari, que
no es nodreix d’imatges al·legòriques i
simbòliques, Kant no ha formalitzat real-
ment la presència dels sentits dins la
imatge, que queda com a monopoli dels
conceptes i les Idees. Un pas essencial
dins la filosofia transcendental de la
imatge podrà ser traspassat quan, dins
l’estela del postkantisme, la imatge sigui
considerada com una forma simbòlica per
la qual l’experiència empírica mateixa
entra dins l’esfera del sentit.

El kantisme, incomplet o reorientat,
només pot suscitar altres desenvolupa-
ments transcendentalistes, que intenta-
rien aprofundir la participació d’imatges
en la construcció de la representació de
l’experiència. Fora dels successors idea-
listes, Ernest Cassirer consolida, sens
dubte, l’aprofundiment neokantià més

original. Tornant a parlar de la dualitat
sensible-intel·ligible, l’autor situa al prin-
cipi de l’activitat espiritual una funció
simbòlica, per la qual l’esperit construeix
un primer món objectiu, dotat de sentit.
L’esperit, abans d’elevar-se a l’abstracció
general el concepte, localitza diferents
nivells jeràrquics d’organització de coses.
Per l’anàlisi de les categories de l’espai,
del temps i dels nombres, Cassirer posa
en evidència la simbolització a l’obra en
el mite, l’art o el llenguatge, que són de
la mateixa manera, vies expressives cul-
turals d’una posada en escena del món.
D’aquest punt de vista, tant el mite com
l’art, el llenguatge o el coneixement esde-
venen símbols: no en el sentit que desig-
nen una realitat preexistent sota la forma
de la imatge, de l’al·legoria que indica o
interpreta, sinó en la mesura que cadas-
cun d’ells crea un univers de sentit a par-
tir d’ell mateix. S’hi manifesta
l’autodesplegament de l’esperit, únic
mitjà per ell per accedir a una “realitat”,
a l’ésser determinat i estructural. D’això
que les formes simbòliques no són imita-
cions d’aquesta realitat, en són, contrà-
riament, els òrgans, en la mesura que és
només a través d’ells que la realitat esde-
vé un objecte per la mirada de l’esperit i
que aquesta realitat esdevé visible com a
tal. A través d’aquestes “donacions ideals
de sentit”, aquests actes d’”ideació sim-
bòlica”, l’home interposa doncs, original-
ment, entre ell i el món formes infor-
mants i pren a través d’elles un cert nom-
bre d’invariants de la totalitat de
l’experiència, que li donen ja un sentit.
Des d’aquest punt de vista, la represen-
tació imaginada no s’encamina a una
forma pura, però es comporta realment
com a mediador del sentit, degut a una
mena de “pregnància simbòlica” de
l’experiència primera.

És per això que Cassirer fa començar la
funció de simbolització dins la represen-
tació sensible mateixa, encara tota
impregnada de les particularitats concre-
tes i dins unes formes d’ordenació del
mon encara lliures de tota abstracció. La
consciència mítica, per exemple, en tant
que producció del llenguatge desprèn ja
allò essencial de la lògica simbòlica, de

“El kantisme, incomplet o reorientat, només pot suscitar
altres desenvolupaments transcendentalistes, que
intentarien aprofundir la participació d’imatges en la
construcció de la representació de l’experiència.”
gica. Dit d’una altra manera, tot allò que
afecta al subjecte, per els sentits externs
(espai) i segons el sentit intern (temps),
només pot esdevenir intel·ligent per la
mediació d’analogies que fan conferir en
el contingut les lleis subjectives de la
permanència, de la causalitat i de la
comunitat. L’estructura figurativa del sub-
jecte predetermina així el món sensible,
que només pot fer-se món en tant que es
sotmet, dins les actes intel·lectuals del
coneixement, a l’ordre preestablert de
una funció productora d’imatges. Així la
percepció és una construcció a la qual
contribueixen imatges que constrenyen
també l’enteniment per a que renunciï a
aplicar directament els seus conceptes a
intuïcions empíriques.

En quin sentit cal entendre aquesta acti-
vitat productora d’imatges que participa
en una representació espai-temporal d’un
model objectiu? En relació a la major part
de les concepcions postkantianes, el
transcendentalisme es troba mantingut
en uns límits prudents, la imaginació
transcendental, d’una banda, només pro-
duint una representació fenomenal que
exclou que la imatge pugui acompanyar
una veritable intuïció intel·ligible de
l’ésser, i, d’altra banda, reduint-se a un
simple poder d’esquematització. Efectiva-
ment, la tòpica de les facultats gira al
voltant de la funció, si bé obscura també
central, d’una imaginació esquematitzant:
“Aquest esquematisme del nostre enteni-
ment... és un art amagat a les profundi-
tats de la psique humana i del qual serà
sempre difícil robar-ne el veritable meca-
nisme a la natura per exposar-lo al des-
cobert davant els ulls. En aquesta pers-
pectiva, la matriu representativa que pre-
figura la intuïció empírica és assimilada a
un “monograma” que no comprèn encara,
a la manera de la imatge, determinacions
empíriques particulars. L’esquema no és

un doble a priori, que serveix d’original,
és a dir, de paradigma a l’objecte, sinó
que s’encamina abans a una espècie de
prototipus genèric, de pla arquitectònic
de les múltiples aplicacions concretes
possibles. Així l’esquema del gos no
designa tal espècie o tal individu, sinó
només el gènere caní, visualitzat dins una
intuïció a priori per un tipus de dibuix
emblemàtic. L’esquema disposa, doncs,
d’una extensió denotativa el més llarga
possible que exigeix una comprensió lògi-
co-gràfica de les més estereotipades.
Massa concreció en faria una simple imat-
ge reproductora, massa simplificació mor-
fogenètica la faria lliscar vers el concepte.

Queda, doncs, que si l’esquema és, lògi-
cament, més restrictiu que la imatge,
Kant no sembla haver pogut donar cos a
una veritable teoria de la tipificació de
l’art de produir imatges generadores (en
el sentit en que el Renaixement l’ha
temptat amb les seves especulacions
sobre el concetto, el dissegno).
L’esquematisme, a fi de comptes, inaugu-
ra menys una concepció de la imatge
informadora i constructivista d’allò real,
que no pas una concepció de la imatge
matemàtica i geometritzant que afavoreix
la intel·lecció d’allò donat. No és, doncs,
sorprenent, que la teoria de la imaginació
transcendental hagi conegut, a la segona
versió de la Crítica de la raó pura, un
tracte correctiu que té tendència a
intel·lectualitzar-ne la funció en profit de
l’enteniment. La imaginació esdevé un
simple ajudant de l’enteniment, un com-
plex en la síntesi transcendental dins la
qual el pol lògico-conceptual es veu
reforçat. Si Kant ha inclòs la imatge dins
el procés cognitiu, d’alguna manera, l’ha
privada de la seva vitalitat i de la seva
generativitat en profit d’una funció més
logicista. Sembla que Kant hagi renun-
ciat, dins la seva tòpica de les represen-

tacions, a alliberar un lloc propi per la
imatge, que es situaria a igual distància
de les imatges empíriques, adventives i
dels esquemes transcendentals, portats
cap a una funció d’informació sobretot
lògica. Potser cal veure dins aquesta limi-
tació especulativa l’empremta d’una pre-
ocupació epistemològica que porta a
Kant a privilegiar la percepció pròpia de
la ciència abans de la percepció comú
dins la qual el joc prefiguratiu accentua la
importància d’imatges estructurals, però
que és també resultat d’un temor ocasio-
nat per l’absència de fonament racional
assignable a aquesta imatge a priori, que
es perd dins les tenebres de l’ànima. Tal
serà, per tant, el límit fonamental del
Kantisme, del que Heidegger ha extret la
significació metafísica: no poder determi-
nar l’origen de l’esquema i de l’auto-afec-
ció temporal de la imaginació. Perquè,
com es pot explicar el fet que l’ésser
humà porta en ell una estructura del món
abans mateix que el món l’afecti? Aques-
ta és la qüestió crucial, però que només
s’aclareix potser en termes metafísics
(Plató, Plotí), això que precisament es
troba prohibit en Kant, qui construeix la
seva teoria crítica del coneixement per
escapar de la racionalitat metafísica.
El cercle del pensament Kantià, per fun-
dar un coneixement objectiu, descobreix
una instància i una activitat meta-empíri-
ques, que remeten a una comprensió
metafísica, que el sistema mateix vol
posar en marxa.

B) La raó simbolitzant
Tanmateix Kant atorga a la imaginació
transcendental un altre camp d’expansió,
el de les activitats de la raó que produeix
les Idees de l’Absolut, independentment
de tota intuïció empírica i, per tant, de
tota experiència fenomenal. Quan la raó
s’empara dels conceptes per donar-los un
contingut incondicionat, aquesta pro-
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“Les nostres
imatges
s’enriqueixen i es
nodreixen així
de la simbologia
dels quatre
elements, terra,
aigua, aire i foc,
que proveeixen
les “hormones
de la imagina-
ció”, que ens
fan engrandir
psíquicament”.
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ment les hipòtesis freudianes), Bachelard
situa les arrels de la imaginació dins
matrius inconscients (els arquetipus), que
es dissocien elles mateixes segons dues
polaritats, masculí (Animus) i femení
(Anima). Ambdues polaritats, bé que pre-
sents en cada individu, modifiquen el
tractament de les imatges, sigui en un
sentit voluntarista de lluita, sigui en un
sentit pacificat de reconciliació. Lluny de
ser rebutjades, com per a Freud, aques-
tes imatges són, a continuació, transfor-
mades per una consciència perceptiva,
vigilant i tònica en imatges noves, ampli-
ficades, sobrecarregades i en contacte
amb elements materials adventius.

- Després, les imatges, que no es deixen
reduir a simples formes simbòliques, es
carreguen de significacions materials en
contacte amb les substàncies cosmològi-
ques que serveixen de contingent. Les
nostres imatges s’enriqueixen i es nodrei-
xen així de la simbologia dels quatre ele-
ments, terra, aigua, aire i foc, que prove-
eixen les “hormones de la imaginació”,
que ens fan “engrandir psíquicament”.
“Nosaltres ens hem fundat sòlidament a
partir d’una llei de les quatre imagina-
cions materials, llei que atribueix neces-
sàriament a una imaginació creadora un
dels quatre elements: foc, terra, aire i
aigua.” D’aquesta manera, la imaginació,
profundament inscrita en la constitució
afectiva del subjecte, es presenta abans
que res des del punt de vista del seu
contingut, com una imaginació material,
les fantasies de la qual la lliguen íntima-
ment al cosmos. “Nosaltres som arrosse-
gats a la recerca imaginària per matèries
fonamentals, per elements imaginaris
que tenen les lleis idealístiques tan asse-
gurades com les lleis experimentals”. Així
la imatge es dóna com una representació
composta, bifront, que es nodreix,

remuntant riu amunt, dins del subjecte,
de formes arquetípiques de l’inconscient
i, riu avall, fora del subjecte, de la subs-
tancialitat material del món percebut.
- Per últim, les imatges deuen la seva
potència de creativitat al subjecte en ell
mateix, que les manté i les activa per la
unitat de la seva corporeïtat: l’activitat
física del llenguatge, la dinàmica del
propi cos, a través del seus moviments,
dels seus ritmes, el coeficient
d’adversitat de les matèries treballades
pel gest i, finalment, la temporalitat dis-
contínua de l’ésser sencer, fet d’instants
successius i innovadors, que acaben per
arrossegar-nos dins un “temps immòbil”.

Les imatges esdevenen així, per les seves
transformacions incessants, vehicles
d’exploració de significacions potencials,
que ens permeten descobrir la riquesa
del cosmos i de l’Ésser.

Gilbert Durand, seguint el camí de
l’antropologia de Cassirer i de la poètica
bachelardiana, col·loca al cor del psiquis-
me una activitat de “fantàstica transcen-
dental”. Allò imaginari, essencialment
identificat amb al mite, en lloc de repre-
sentar una espècie d’estrat primari que
serà recobert per la racionalitat, consti-
tueix fins i tot l’únic substrat de la vida
mental, la producció conceptual de la
qual no és més que constricció, tot repe-
tint les mateixes estructures sintàctiques.
Bé que es desmarca de Bachelard, con-
testant en particular l’antagonisme de
l’imaginari i de la racionalitat, Durand
innova amb les seves orientacions mos-
trant en quina mesura les imatges
s’incorporen a la totalitat antropològica,
que s’esglaona des d’allò neurobiològic a
allò cultural. L’estudi de la imaginació
d’un subjecte necessita conseqüentment
que se l’anomeni “trajecte antropològic”

de les imatges. Així la formació de les
imatges s’arrela dins tres sistemes refle-
xiològics que dibuixen la infraestructura
de la sintaxi de les imatges: els reflexes
posturals que regeixen la posició vertical,
els reflexes digestius que activen les fun-
cions d’ingestió i d’expulsió dels cossos
participant en el metabolisme, i les pos-
tures sexuals, que són determinades per
una rítmica corporal, constituint així direc-
cions originàries de muntatge de les imat-
ges. A l’altre extrem de la cadena, la
semàntica simbòlica s’inscriu dins
l’imaginari cultural, el subjecte del qual
s’apropia de les grans formes i segueix els
règims dominants. El subjecte productor

és així un subjecte històric que actualitza
els mitologemes ascendents o recessius,
presents dins la cultura, sense ser-ne, tan-
mateix, el simple reflex conseqüència
d'una imitació passiva de les formes cul-
turals.

B) La lògica de les imatges
Allò imaginari, així arrelat en un subjecte
complex, irreductible a les seves percep-
cions, no es mostra, tanmateix, entorn
d’imatges lliures, sinó que els imposa
una lògica, una estructuració, que fa
d’allò imaginari un “món” de representa-
cions. Ja per Bachelard: “la paraula fona-
mental que correspon a la imaginació no
és imatge, és imaginari. El valor d’una
imatge es mesura en la extensió de la
seva aurèola imaginària”. És perquè allò
imaginari es proposa explicitar les lleis
de producció de les imatges estudiant-les
a partir d’activitats artístiques (creadors,
poetes, artistes plàstics, espectadors o
lectors) o de fantasies del treballador o
de l’home d’oci. La vida de les imatges
reposa sobre lleis d’una veritable física
onírica, lleis que són tan coactives com
lleis físiques. Bachelard, abans de renun-

la qual la metàfora constitueix la forma
original. Aquesta no assegura un simple
reemplaçament o transferència d’un con-
tingut a un altre, sinó que constitueix una
“única i mateixa pulsió de la conversió en
forma simbòlica… En el so del llenguatge,
com en les produccions mítiques primà-
ries, és el mateix procés interior que
troba la seva pròpia conclusió: tots dos
són la solució d’una tensió interior, la
posada en escena dins certes formacions
i certes figures objectives de moviments i
d’excitacions de l’ànima”.

A l’arrel de la producció simbòlica es
troba, doncs, una «condensació particu-
lar», una «“intensificació” de la intuïció
sensible», que intervé com una síntesi
qualitativa de l’experiència, apta per inte-
grar allò particular dins una generalitat i,
per tant, dins una identitat. És perquè la
consciència simbòlica es manifesta parti-
cularment present i operant en la cons-
ciència religiosa, que representa el primer
mode d’aprehensió de la realitat. Les
representacions abstretes de la ciència o
de la filosofia més aviat van més enllà
d’aquesta primera estructura simbòlica
degut a un tractament analític en exten-
sió d’això que ha estat tractat a partir
d’un mode sintètic i concentrat. Però les
representacions abstractes només poden,
a fi de comptes, ésser compreses pel seu
propi arrelament dins les formes més
riques en imatges de simbolització.

2. LA POÈTICA DE L’IMAGINARI
Aquesta filosofia transcendental, que ha
permès extreure una funció cognitiva
abans que la imaginació, apel·la encara
una apropiació dels processos complexos
pels quals les imatges s’arrelen en el sub-
jecte empíric, en una espècie de “trajecte
antropològic” que va del substrat biolò-
gic a la noosfera cultural, i donen lloc a
una dinamogènesi contínua, font de la
seva pluralització.

Un cop extretes les formes i el poder de
la imaginació, cal encara donar compte
de la seva fecunditat i de la seva capaci-
tat, a la vegada de ruptura, d’innovació i
d’estructuració. Les imatges, lluny de
caracteritzar-se com agregats contingents

regits per condicions externes i lligats
només per lleis associatives, es manifes-
ten dotades de lleis d’organització
semàntiques que les permeten participar
en una representació ordenada i sensata
del món i la vida. Elles obeeixen a la
vegada a una creativitat que les renova i
les arrossega dins un canvi imprevisible,
però també a una lògica, que les sotmet
a invariants, combinacions, repeticions.
Aquest arrelament de la vitalitat de les
imatges dins el subjecte i la seva estabi-
lització per estructures figuratives han
estat particularment il·lustrades per
l’enfocament de Gaston Bachelard i de
Gilbert Durand. Convé, doncs, posar en
evidència, per una banda en quina mesu-
ra la forma i el sentit de les imatges
requereixen la participació de la totalitat
del subjecte i, per altra banda, en quina
mesura aquestes arborescències
d’imatges s’ordenen segons lleis figurati-
ves que uneixen allò imaginari a una certa
racionalitat.

A) El subjecte que imagina
Per Bachelard, el psiquisme humà es defi-
neix per l’anterioritat de les representa-
cions imaginades que, fortament sobre-
carregades d’afectivitat, de seguida regi-
ran la seva relació amb el món. La for-
mació del jo pot seguir per tant dos
camins antinòmics: sigui el subjecte que
conquereix poc a poc una racionalitat
abstracta invertint el corrent espontani
de les imatges i depurant-les de tota
sobrecàrrega simbòlica, sigui que el sub-
jecte es deixa portar per elles, les defor-
ma, les enriqueix per accedir a un viure
poètic, assolint la seva plenitud dins la
fantasia. En ambdues direccions es des-
envolupa, doncs, una dinàmica dialèctica,
però una es desenvolupa sobre la super-
fície externa de la imatge per reduir-la i
l’altra, dins la seva profunditat interior,
ho fa per extreure’n tota la càrrega de
sentit existencial. L’anàlisi d’allò imagina-
ri pot efectuar-se doncs, sigui per una via
negativa dins la ciència que aprehèn la
imatge primer com abstracte epistemolò-
gic, sigui segons un enfocament positiu
sota forma de poètica general, que la
pren aleshores com palanca i matriu.

L’activitat de conceptualització científica es
comprèn com una rectificació progressiva
de representacions plenes d’imatges en
vistes d’interioritzar cada cop més els
fenòmens. D’aquest fet, la història de les
formacions teòriques de la raó científica
confirma que la construcció d’una repre-
sentació veritable exigeix prèviament una
dissolució de les imatges primeres, que
sens falta s’immiscuiran en l’esperit pre-
científic. Aquestes constitueixen, doncs,
molts obstacles a la producció de concep-
tes, tant pel biaix de processos de subs-
tancialització de les matèries, com de pro-
jecció de qualitats físiques sobre els
objectes, etc. Aquestes sobredetermina-
cions espontànies, llargament mantingu-
des per creences culturals, continuen
sovint encara deixant les seves empremtes
en les estratificacions semàntiques de les
representacions científiques (d’on ve la
noció de “perfil epistemològic”), fins i tot
també ressorgint inopinadament, obligant,
per tant la raó científica a una perpètua
anàlisi del seu esperit. Així l’activitat cien-
tífica ens fa descobrir, aprofundint, la
potència de les imatges que s’emparen del
psiquisme fins en les seves produccions
conceptuals i ens fa descobrir la necessi-
tat consecutiva de contrariar-la per una
depuració sense subtilesa.

Aquestes propietats de les imatges,
negatives per a l’abstracció, es revelen
per contra, positives per a l’anàlisi, que
es presenta així com l’exacte oposat de la
ciència ja que “els eixos de la poesia i la
ciència són, en primer lloc, inversos”.
L’estudi de les produccions oníriques ens
permet per altra banda comprendre els
processos afectivo-representatius com-
plexes, que ens il·luminen sobre la nostra
potència personal de creació d’imatges,
clau de la nostra felicitat existencial. La
potència de la imaginació, en el sentit de
facultat de deformar les imatges, s’arrela,
en efecte, dins, al menys, de tres estrats
dinàmics.
- Les imatges, lluny de ser residus pre-
ceptius passius o nocturns, es presenten
com representacions dotades d’una iden-
titat de significació i d’una energia de
transformació. Proper a les anàlisis de
Jung (després d’haver seguit primer breu-

“Aquest arrelament de la vitalitat de les imatges dins el
subjecte i la seva estabilització per estructures figuratives
han estat particularment il·lustrades per l’enfocament de
Gaston Bachelard i de Gilbert Durand”.



ciar a aquesta racionalització massa
mecanicista, fins i tot ha esperat poder
establir el “diagrama poètic” d’un creador
d’imatges, que suposa que “les metàfo-
res es comuniquen i es coordinen més
que les sensacions, fins al punt que un
esperit poètic és purament i simple una
sintaxi de metàfores. Cada poeta alesho-
res hauria de donar lloc a un diagrama
que indiqués el sentit i la simetria de les
coordinacions metafòriques, exactament
com el diagrama d’una flor fixa el sentit i
les simetries de la seva acció floral”.
Seguint els estudis empírics, Bachelard,
tanmateix, ha deduït les invariants dina-
mogèniques, entre les quals es pot posar
de relleu: la constitució de “complexes”
d’imatges en el que somnia, la imposició
semàntica de la quaternitat dels elements
(foc, aigua, aire i terra), ella mateixa
bipolaritzada segons les fantasies de la
voluntat i les del repòs: «la fisiologia de
la imaginació, encara més que la seva

anatomia, obeeix a la llei dels quatre ele-
ments»; l’ambivalència de tota imatge
primera («una ambivalència és la base
més segura per les valoritzacions indefi-
nides», com la il·lustra la poètica de
l’aigua; «una matèria que la imaginació
no pot fer viure doblement, no pot jugar
el rol psicològic de matèria original»); la
fecunditat creadora de les imatges apare-
llades segons la llei dels contraris («en
quina mesura s’activaria la imaginació si
es busquessin sistemàticament els objec-
tes que es contradiuen»; la «fantasia
essencial és… la unió dels contraris»),
etc. Aquests estudis empírics, efectuats
sobre materials poètics, confirmen a més
a més diversos principis posats en pràc-
tica, sobre un pla reflexiu, tant per
l’alquímia del Renaixement com pel
romanticisme alemany. Bachelard n’ha
tret un mètode original d’estudi de les
imatges, sobretot literàries, que les abor-
da per elles mateixes, a través de la seva

semàntica i la seva sintaxi, que resol amb
un gran nombre d’altres metodologies
literàries que aprehenen les imatges indi-
rectament privilegiant els caràcters for-
mals (lingüístic estructural) o els compo-
nents històrics o psicològics (psicocrítica).

Durand, per la seva banda, amplia la mos-
tra d’allò imaginari a la unió de les pro-
duccions culturals (obres d’art, mites
col·lectius, etc.) per posar-hi en evidència
una triple lògica d’«estructures figurati-
ves», propi de l’Homo sapiens, que és
també Homo simbolicus. Preocupat en
descobrir una tercera via entre
l’estructuralisme, que privilegia el forma-
lisme (construït per Claude Lévi-Strauss) i
l’hermenèutica (il·lustrada per Paul Rico-
eur), que accentua la manifestació subjec-
tiva del sentit, Durand sosté que allò ima-
ginari deu la seva eficàcia a un vincle
indissoluble entre, per una part, les
estructures, que permeten reduir la diver-
sitat de les produccions singulars
d’imatges a alguns conjunts isomorfes, i,
d’altra banda, les significacions simbòli-
ques, regulades per un nombre finit
d’esquemes, d’arquetipus i de símbols.
L’expressió privilegiada de les imatges es
retroba en el mite, que genera les imatges
i seguidament el vector lingüístic: verb,
substantiu i adjectiu, la funció de subs-
tantivació nominal essent considerada
secundària en relació al verb, veritable
matriu arquetípica, o en relació als atri-
buts, que declinen la pluralitat intrínseca
del subjecte (per exemple del nom diví).
Per tant, l’estudi d’allò imaginari permet
desentrellar una lògica dinàmica de com-
posició d’imatges (narratives o visuals)
segons dos règims o polaritats nocturnes
o diürnes, que donen naixença a tres
estructures polaritzants: una estructura
«mística» que condueix les configuracions
d’imatges obeint a relacions fusionals,
una estructura heroica o diarètica, que
instal·la entre tots els elements les clive-
lles i les oposicions contrastades, i per fi
una estructura cíclica, sintètica o dissemi-
natòria, que permet composar alhora dins
un «tempo» englobant les dues estructu-
res antagòniques extremes.
Es pot, per tant, fer intel·ligibles les con-
figuracions d’imatges, pròpies a creadors
individuals, a agents socials o a catego-

ries culturals, assenyalant les figures míti-
ques dominants, identificant la seva tipo-
logia i recercant-ne els cicles de transfor-
mació d’allò imaginari. La «mitocrítica»
apunta, en primer lloc, a desentrellar dins
les obres, recorrent en cas de necessitat,
a mètodes de quantificació (establiment
d’un quòrum de mitemes), els marcs, els
temes redundants, els mitemes caracte-
rístics per tal de rodejar el mite director
subjacent. «La mitocritica posa en evi-
dència, en un autor, en una obra d’una
època i d’un medi donats, els mites direc-
tors i les seves transformacions significa-
tives. La «mitocrítica» permet mostrar de
quina manera tal tret del caràcter perso-
nal de l’autor contribueix a la transfor-
mació de la mitologia en lloc o, pel con-
trari, accentua tal o tal altre mite director
en lloc». La «motoanàlisi» amplia
l’enquesta al conjunt de produccions cul-
turals per operar una espècie de psicoa-
nàlisi de les imatges dominants per tal
d’establir una tòpica espai-temporal
d’allò imaginari. La «mitoanàlisi» permet
establir el diagrama dels mites domi-
nants d’una època, la diversificació de la
matriu segons les «conques semànti-
ques», que desvien les estructures inva-
riants vers les variacions epifenomenals,
a la manera d’estils propis, i fins i tot
dels models de transformacions diacròni-
ques, trobant-se els mites dominants sot-
mesos a les actualitzacions i a potencia-
litzacions successives, segons un ritme
aproximatiu de tres generacions. El
model d’evolució espai-temporal d’un
corrent mitogènic es desenvolupa segons
una metàfora d’inspiració fluvial, segons
sis fases: el resplendor, que veu emergir,
en una àrea determinada, una sèrie hete-
ròclita de petites formacions imaginàries;
la partició de les aigües, que veu accen-
tuar-se una orientació global per
l’abandonament de les orientacions ante-
riors; la confluència, que coincideix amb
l’afluència de múltiples aportacions con-
vergents; la designació del riu, que passa
pel reconeixement cultural d’un imaginari
mític englobant; el condicionament de les
aigües, on el flux de les referències míti-
ques s’estabilitza i es consolida per un
temps i, a la fi, la formació de meandres
i d’un delta, que significa la usura de les
imatges, la seva saturació i la seva des-

aparició en profit d’un nou cicle. Es pot
així interpretar l’imaginari col·lectiu euro-
peu com un cicle on es succeeixen,
durant aquests darrers dos segles, les
figures emblemàtiques de Prometeu, Dio-
nís i d’Hermes, la simbologia dels quals
il·lustra la major part dels fets culturals.
Així, per la seva antropologia general
d’allò imaginari, Gilbert Durand restitueix
la complexitat del psiquisme, que com-
porta dins la seva organització sincrònica,
com també dins els tropismes històrics
de les seves imatges, el principi d’ordre
de la cultura. Les eines descriptives posa-
des en pràctica permeten una comprensió
global de les activitats humanes, que
cada cop són resultat d’una certa confi-
guració d’un mateix patrimoni simbòlic, a
través del qual l’home exprimeix la seva
natura (de cercador d’un sentit que el
supera) i el seu destí (que consisteix a
exorcitzar perpètuament la mort). Així
Durand il·lustra una de les més recents
realitzacions d’una saga d’interpretació
de la imatge que la lliga a les formes
transcendentals de l’esperit, capaces
d’estructurar-se i de participar a la cons-
trucció simbòlica de l’experiència humana.
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