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IV.l. EL TEMPLE, ARQUETIP DE JERUSALEM.

El Temple és una imatge realista i estructural del món, ja

que reprodueix l'estructura íntima i matemática de l'Univers.

Imatge del món transcendental -esséncia- i imatge estructural que

ens mostra l'equilibri universal. Éll és un reflex del món Diví o

la representació que hom fa del Diví. Del llatí templeum i del grec

témenos, tallar o separar; el Temple delimita i separa clarament
l'espai profá del sagrat. El seu traqat, de la porta al santuari,

reprodueix la via de la salvació que el fidel ha de recorrer per

poder efectuar el tránsit a l'altra vida -Jo sóe el Camí, la

Veritat í la Vida-.

Abans que l'home aprengués a construir, el Temple era la
natura. Aquest Temple natural era la reducció de l'Univers en un

paisatge familiar i representatiu. Hom pren cora a Temple un

paisatge elemental, en un intent de copsar el món conegut i
desconegut que l'envolta. La muntanya, la cova, la pedra, l'arbre,
el bosc, la font..., en un espai delimitat i protegit que anunciava
el carácter sagrat del lloc. Quan apareix l'arquitectura, els
eleraents naturals del Temple es transformen en elements

constructius. L'arbre en pilar, la pedra en altar, la cova en absis
i el cel en la volta; com si el Temple fos realment un paisatge
petrificat.
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La construcció del Temple es realitza segons l’arquetip
celest, revelat ais homes per mitjá d'un profeta.

Eli em dugué, en una vísíó divina, al país d'Israel,
i em deixá sobre una muntanya molt alta, sobre la

qual semblava construida una cíutat al migdia. N'hi

dugué, i vaig veure-hi un home (que tenia 1 'aspeóte
com el de brome). A la má porta va un cordill de
lli i una canya d'amidar, i estava dret a la porta.
L'home em parla: FUI d 'borne, mira bé, escolta amb
totes les orelles i estigues ben atent a tot alió

que et mostraré, ja que és per fer-t'ho veure que

he vingut aquí; i comunicarás a la casa d'Israel
tot alió que vegís. (1)

I em faran un santuari perqué pugui habitar enmig
d'ells. Ho farás exactament com el model del

tabernacle i el model de tots els seus objectes

que jo et mostraré. (2)

El Verb, gran ordenador de totes les coses, ha construi't en

la Terra a imatge celest el Temple, la Jerusalem celest. Aquest
Temple és sagrat perqué está realitzat segons el model celest, i a

més és habitacle dlví en la térra o arquetip celest en la térra. El

Temple románic és una continuado o prolongació a través del

teraps del Temple hebreu. Tot Temple románic és una imatge del
Temple de Jerusalem. La Jerusalem celest és la síntesi cristiana

de la comunitat d'escollits o eos místic, així com la idea jueva de
residéncia de Déu. És la continuitat del Vell al Nou Testament, i

per tant la relació entre un Temple amb l'altre. El Temple, en
evocar 1a- ciutat Santa, evoca també el Paradís perdut i el nou
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ordre que reemplazará 1'actual al final deis temps, la Jerusalera de

l'Apocalipsi.

Després vaig veure un cel nou i una térra nova,

perqué el primer cel i la primera térra ja han

passat, i la mar ja no existeix. I vaig veure la
ciutat santa, la nova Jerusalem, que baixava del
cel, procedent de Déu(...)
Tenia una muralla molt alta amb dotze portes, i a

les portes, dotze ángels, i uns noms gravats, que

són els de les dotze tribus deis filis d'Israel:

tres portes a llevant, tres a tramuntana, tres a

migdia, tres a ponent. La muralla de la ciutat

reposa va sobre dotze pedres de fonament, i sobre

aqüestes pedres hi havia els noms deis dotze

apóstols de l'Anyell (...) La ciutat és quadrada: la
seva llargada és igual a 1'ampiada. Va amidar,
dones, la ciutat amb la cana fíns a dotze mil

estadis; la seva llargada, l'amplada i l'alqada són

iguals(...) Les pedres de fonament que sosteníen la
muralla de la ciutat eren agenqades amb tota mena

de pedres precioses: la primera pedra era jaspi; la
segona, safir; la tercera, calcedonia; la quarta,
maragda; la cinquena, sardónix; la sisena, sarda;
la setena, crisólít; la vuitena, beril.le; la novena,

topazí; la desena, crísopres; l'onzena, jacint; la

dotzena, ametista. Les dotze portes eren dotze

perles, cada una de les portes era d'una sola

perla, i el carrer gran de la ciutat era d'or,

brunyit com vidre lluent. De temple, no n'hí vaig
veure, perqué el Senyor Déu Totpoderós és el seu

temple, junt amb l'Anyell. (3)

O
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El Temple de Salomó és un model simbólic i geométric. Les
seves dlmensions doblement quadrades són preses com a referéncia,

pels arquitectes románics i gótics, que tractaren de representar

aquest arquetip superior. El pía quadrangular -quadratura del
cercle- s'obté a partir del cercle traqat al voltant d'un gnomon,

l'ombra del qual determina els eixos cardinals, fixant així en el

temps i l'espai. El Temple és un temps petrificat, imatge de la
inmutabilitat divina, cristal.lizació del moviment celest i del

cicle temporal, en un ordre purament espacial. Centre del món,

l'espai neix i es resumeix en ell.

L'orientació del Temple reprodueix els eixos caáinals, les ■

direccions del món i les estacions del cicle anual. La seva

longitud va d'Occident a Orient, la seva ampiada del Septentrió al

Migdia, i la seva aleada del Nadir al Zenit. L'Eglésia, en ser una
)

creu orientada i centrada, sacrllitza l'espai mostrant-se com a

l'omphalos del seu entorn. El Temple és un cosmos sacrilitzat i -

ofert. La construcció del Temple es desenvolupa en tres fases: 15
col.locació dé la primera pedra o fundació (Crist ve a la térra),
2§ la construcció del Temple (Simó-Pere), i 33 col.locació de la

pedra angular o clau de l'arc (transmutació).

El Temple roraánic i gótic és assimilat també al eos de
Crist: el cor de l'església representa el cap de Crist; la ñau, el
seu eos; el transsepte, els braqos; i l'altar, el cor o centre de
l'ésser. El Temple románic és, dones, el mateix eos de Jesús, així
com la imatge de l'home perfecte i fins la del mateix home. Unió
entre el Cel i la Terra, síntesi del Microcosmos, centre del món

deis símbols, ñus de les relacions cósmiques i imatge de Déu.

52 1
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En l'home individual, el eos és l'habitacle de

l'ánima; en Jesús, en tant que Home-Déu i Home

Universal, el eos és l'habitacle de la

Divinitat (...)

l'ánima individual mateixa és capag de venir a ser

aquest temple. L'edifici sagrat pot ser considerat,

dones, des d'un triple punt de vista: com la
Humanitat de Crist, com l'Església i com l'ánima de
cada fidel, essent aquests tres punts de vista, per

altra part, indissociables, perqué els dos últims
no son sino conseqüéncia del primer. (4)

Aquesta assimilació, Home-Temple, no és tan sois propia del
cristianisme, sinó que es remunta certament ais mateixos orígens
de la humanitat. Fet d'entendre l'home com un reflex de l'Univers,
un Microcosmos reflex del Macrocosmos, essent d'aquesta forma,
l'home, una representació del món. Els mateixos grecs havien dedui't
l'harmonia de l'Univers -cinc- de la mateixa harmonia del eos

humá, projecció material de l'Ánima del món. motiu peí qual el eos

humá es pren com a prototip en 1'arquitectura sagrada.

La creu de Crist i de la planta del Temple es pren com un

element per a la mesura de l'espai i del temps. L'eix vertical -eix
del món- que uneix la clau de l'arc amb el centre del santuari

-altar-, s'identifica també amb l'Home Universal o espina dorsal
de l'home individual, únic ésser viu que té el privilegi de
mantenir-se en aquesta posició vertical. Si el pilar axial enllaqa
la base quadrada de l'església amb la clau de la cúpula -la Terra
amb el Cel-, així 1'espina dorsal uneix la part inferior i terrena
de l'home amb la part superior i espiritual d'aquest.

— S
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En el pía de les representacions imaginarles, les
estructures del món apareixen com si fossin

igualment les de l'home. de manera que l'Univers es

presenta i es percebut com un Cos total, un Tot
humanitzat: el gran Vivent, l'Home ideal. A
l'ínrevés, l'home apare ix com un univers reduit: un

microcosmos.

El Temple, reflex de 1'univers, está construid a

imatge de l'home. En aquest mirall, que li retorna
la seva propia imatge, és on l'home s'experimenta i
realitza la seva vocació de temple universal. (5)



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



IV.2. ELS ARQUETIPS CONSTRUCTIUS.

El simbolisme ens obre el camp de la consciéncia, i ens fa
saltar les estretes barreres en qué aquesta, molt sovint, ens

encaixona. Eli ens pot ajudar a comprendre la "realitat" des de
totes les realitats possibles, tant des deis aspectes manifestats
com immanifestats. La percepció d'un símbol desperta la

intel.ligéncia de la seva letargía, V la memoria de la seva

somnoléncia, as la intui'ció del seu desús i al cor del seu

enduriment. El simbolisme no ens revela tan sois les profunditats
d'una obra donada o observada, sino també les nostres, les que ens

són própies.

La paraula símbol prové de dues paraules gregues, syn i
tobalein, que significa llanqai—se junts o anar junts, que són

interpretades com: la unió o reunió del que está separat. L'home
primordial amb la seva caiguda perd el eos arquetípic -model

original o primer-, pero conserva el métode per retornar a la

unitat, al relligament amb Déu. Aquesta metodología o llenguatge
del coneixement és el simbolisme.



J.MATA, E-11 w ifnbol ish'i» •=}» 1 o v* i ***-> * a» c i «í» ao el tenipl* roro drnic ,

El simbolisme sagrat no ha estat inventat o ideat per l'home,
sino que aquest li ha estat revelat per la Divinitat, com a mitjá
o via per poder arribar a la unitat o saviesa. El símbol és una

manifestado per part de l'emissor, i una percepció per part del

receptor, constituint el tot una expressió sintética d'una realitat

complexa. Eli és el secret de la veritable comunicado. Motiu peí

qual la seva poca concreció i ambivaléncia el fan de difícil o de

poc concreta lectura, ja que tan sois intueixes la seva immensa
totalitat, se'ns escapa de les mans com el mateix vent; el sents
sense poder-lo copsar.

En el llenguatge simbólic i sobretot en l'arquitectónic juguen
un paper preponderant els arquetips. Aquests se'ns mostren com una

imatge o un model de l'estat primordial. Els arquetips sirabólics
no són própiament arquitectónics, sino més aviat cosmológics, ja
que intenten donar una lectura completa i integral del món. Els

arquitectes o constructors els utilitzen en un intent d'aproparaent
o comprensió a la realitat divina, a la Jerusalem Celestial o

Arquetípica.
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IV.2.1. LA PORTA I ELS GUARDIANS.

Un santuarí és una porta que s'obre al més enllá,
al Fegne de Déu. La porta del santuarí resumeix,
així mateix, i segons la mateixa relació simbólica,
la naturalesa de tot el santuarí; aixó és el que

expressa la iconografía tradicional de la portada
de l'esglésía, particularment de l'església
románica o gótica.
La porta de l'església d'aquesta época constitueix,

per la seva forma arquitectónica, una síntesi de
l'edifici sagrat, ja que combina elements de la

porta i del ninxol; aquest últim és análeg
morfológicament al cor de 1 'església la decoracíó

figurativa de la qual reflecteix. (6)

La porta simbolitza el lloc de pas entre els dos estats o

mons, el conegut 1 el desconegut, el sagrat i el profá. Obre un

misteri, indica un passatge i invita al viatge. Ella és oberta per
entrar i sortir d'un domini a l'altre. Existeix una íntima relació

entre ella i l'altar, relació semblant a la que existeix entre el
cercle i el centre. Dóna accés a la revelació de l'harmonia de
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l'Univers i al Món Superior; a la llum de Crist porta vertadera del
Temple, que introdueix les ánimes en el Regne de Déu i deixa
descendir els missatges divins.

Ja sóc la porta; qui entri per ai se salvará;
entrará i sartírá, i trabará pasturatge. (7)

El tránsit de la porta del Temple comporta quelcom de greu i
de solemne, és en si mateix un ritu sagrat, ja que comporta un pas

al Más Enllá. El pas de la porta és el pas de la Terra al Cel; per

la porta del Sol sortim del cosmos i de les liraitacions

individuáis. És en el seu llindar on el Sol es pon, on la llum

s'extingeix. Més enllá regnen les tenebres del món profá. La porta
solar i sagrada está sempre custodiada pels guardians de 1'umbral.

(...)guardians de 1'umbral, estátues d 'arques, dracs,
lleons o esfinxs, personatges semidívins o divins,
coa el Jano deis romans, déu de la porta -janua- i
del primer mes de l'any, el que obre l'any,
januarius. Aquests guardians de l'umbral tenen coa

a comesa recordar al qui es disposava a entrar el
carácter temible del pas que anava a fer penetrant
en el recinte sagrat. (8)

La porta principal del Temple románic, generalraent situada a

ponent, és considerada una síntesi de les portes celests -zodíac-
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Quant a la porta, que és, en esséncia, el pas d'un
món a un altre, el seu model cósmic és d'ordre

temporal i cíclic més que d'ordre espacial: i així
les portes celests, és a dir, les portes
solsticlals, són abans que tot portes en el temps
o talls cíclícs. (9)

lío tan sois es considera el pórtic principal, sinó també
totes les portes del Temple. Aqüestes están situades seguint els

punts cardinals, a imatge del Temple de Jerusalem, segons els
eixos deis solsticis i equinoccis; hi ha tres portes per cantó o

estació, amb un total de dotze. Pero en la práctica, en el Temple
material mai no hi són totes. A la catedral de la Seu d'Urgell n'hi
ha cinc: tres a l'oest, una al sud i una altra al nord que dona al
claustre; i aixó tenint en compte que és una catedral. Les altres

portes són substituides per altres obertures, com és el cas de
l'absis o simplement no hi són, depenent ja de la importancia

arquitectónica del Temple. Cada una de les dotze portes correspon

a un signe del zodíac i cada grup de tres a una estació. L'obertura
central de cada grup correspon, així mateix, a l'eix cardinal.

El pórtic romanic és una representació en pedra del cel
obert, Després d'aixó, vaíg veure una porta oberta al cel (10).

Aquesta aparició feta pedra s'apodera del fidel en la seva entrada
al Temple, oferint-li tot el sentit del món.

Si 40
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IV.2.2. LA ÑAU I EL CUB.

Secció isométrica inferior de l'església de Sant Llorenc del Munt

S42
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La ñau del Temple és el cub, equivalent del quadrat en les
tres dimensions, imatge de la térra, deis quatre elements, idea de
solidesa, estabilitat, permanéncia i eternitat, model de la
Jerusalem Celestial. El cub o quadrat del Temple és el resultat de
la quadratura del cercle en el ritual de l'orientació, cub que és
allargat en forma de ñau mitjan^ant un creixement harmonio. El cub
central de la ñau -creuer- amb l'esfera -cúpula-, sirabolitzant la
totalitat terrena i celest, finita i infinita, creada i increada, el

de baix i el de dalt.

La ñau és assimilada també a l'Arca de Noé, ja que aquesta és
considerada una imatge de l'Església i, per tant, del Temple
visible. La forma i les dimensions de l'Arca foren interpretades

pels primers Pares de l'Església amb un sentit clarament eclesial.

D'aquí prové el nom de ñau, amb qué es designa la fábrica del

Temple.

Fes-te una arca de fusta de xiprer. Fes

campartimens a 1 'arca i recobreix-la de pega per

díntre í per fora. Has de fer-la així: tres-centes
colzades de llargada, cinquanta d'amplada i trenta

d'algada. Fes un sostre a l'arca; acaba-la per dalt
a una coizada. Fosa la porta de l'arca al seu

costat, i fes-hi un pis inferior, un segon i un

tercer. < 11)

Per aixó, diu Guénon, -la conquesta de la gran pau

és figurada sota la forma d'una navegado- i per

aixó la ñau en el simbolisme crístíá representa

l'Església. (...) En ocasions és el mateix sostre del

temple o casa el que adopta forma d'una ñau.
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Sempre que signifiqui el desig de tránsit, de
viatjar per l'espal cap a altres mons. Totes
aqüestes formes representen, en conseqüéncia, l'eix
vall-muntanya, la verticalitat i el mlte de
1'elevado. (12)

Apocalipsi del Beat de Liébana

-11 Arca de Noé-,

luuóutnuf éfie Jupjtiaura £>«
“J® • J^ceCtaceAcum jdcaumn

JiLrafuin dccnm

c,nune ¿JhuxDtum L/n,u.iunh
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a.íciom Ji5ll£,TtK quu.Jfturn ntóo».«tt
tiiso < tutridr Jnl'Uuj mttiultftfutii- -

uitce ! «nuf futricu-m pguu.«n!tacan
turnio tujc nuMjf¡cC,tum tnutiSi trufa?,
euoitle. u f c,£run cufie árldltctcac

UxTTIonO utfíttiuif
Jutto mo^tmtnfuxi

fldi{gfu¿qu.(nfpftf

Convé concebre-la no pas com un bult immens, sino
com un lloc per on ba de circular una vida, la que

baixa de les al^ades, la vida espiritual. Si el
centre de l'església és una ñau, no és tan sois
com a raó de la seva forma de buc invertit, sino

perqué simbolitza la circulado de la vida
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espiritual. (...) posa aquí en relleu la connexió
simbólica entre la ñau, l'eix del món i la cúpula.
(13)

En 1'arquitectura románica, la ñau es prolonga

progressivament; és el pelegrinatge cap a 1'altar,
la Terra Santa, el paradis; també el transsepte es

desenvolupa en forma creixent. (14)

Beat de Liébana -visió de les quatre bésties-,



IV .2.3. LA VOLT A I L'ESFERA.

La volta i la cúpula són la imatge de 1'esfera, el cercle en

la tercera dimensió. Simbol de la totalitat i la perfecció infinita
anterior a la caiguda. Manifestació directa de la transcendencia,
el poder, la perennitat i el sagrat. Representa el Cel actiu i

masculí, Senyor i másele de la Terra, símbol del complex ordre

sagrat de l'Univers. Transcendéncia divina en la inaccessibilitat,

infinitat, eternitat i forqa creadora. Residéncia de les divinitats,
els set cels són la jerarquía esglaonada deis estats espirituals.
La noció d'esfera expressa perfecció; si a un ésser se'l concep com

a perfecte, se l'imagina simbólicament esféric.

La cúpula s'assenta sobre el cub, reposa sobre els quatre
pilars del món. El cub més l'esfera representen tot l'Univers

creat, la unió del Cel i la Terra, que dóna com a resultat el
mateix home o, en el simbolisme alquímic, l'embrió de la
immortalitat.
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Tota volta constitueix una representado de la unió
del déu del cel i la deessa la térra, segons

figuracions pre- i protohistóriques. La separado
d'ambdós crea el buit. (15)

El forat central de la cúpula o pedra angular és el lloc per

on passa l'eix del raón, on está situada l'estrella polar, el Sol i
l'ull del raón (ull de la cúpula de Santiago de Compastel.la).

L'ull del domo és també en aquest cas l'obertura
del vértex del crani, (...), per on s'escapa l'ánima
del Savi alliberat de la condició temporal. (16)

El pas del cub a 1'esfera simbolitza el retorn del creat a

l'increat, de la Terra al Cel, la perfecció del cicle consuraat.

El pas del cercle al quadrat representa la rotacíó

temporal del món i la seva detenció. Aquesta
relació, o el de l'esfera amb el cub, és realment

el fonament de 1'arquitectura sagrada, aquell a

partir del qual es concep i es realitza tot
l'edifici (...) La cúpula, o la volta, remata el cub
de la ñau com el cel físic s'assenta sobre la

terra(...) seguint la vertical que ascendeix del

paviment a la volta, en un moviment invers a

aquell que regia el ritu de la fundado, es passa

del cub a l'esfera, és a dír, de l'estat terrenal al

celestial. (17)

547
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El conjunt de l'edifici, considerat de dalt a baix,

representa el pas de l'Unitat principal (al qual
correspon el punt central o la summitat de la
cúpula, de la qual la volta és en certa forma una

expansió) al quaternari de la manifestado
elemental; inversament, si se 1'encara de baix a

dalt, és el retorn d'aquesta manifestado a la
Unitat. (18)

L’església románica de Santa María
del Puig, a Esparreguera

c > /l t=t
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IV.2.4. L’ABSIS, LA CRIPTA I LA CAVERNA.

Els santuarís llatins de l'alta Edat Kitjana

participen de la cripta i la caverna. Están
concentráis en el Sancta Sanctorum, el seu absis

és cobert de volta i tanca 1'altar, així com el cor

conté el misteri divi; i están enllumenats pels
ciris de l'altar de la mateixa manera en qué
1'ánima s'il.lumina des de 1 'exterior. (19)

L'esfera de la cúpula i de la volta és reflectida en el pía
horitzontal de la planta, en el semicercle de l'absis, essent en la
Terra el lloc més celest 1 sagrat, representant al mateix temps el
Paradís i el Sant deis Sants del Temple de Jerusalem. L'elx de la
ñau central, que va des de la porta íins a l'absis, és la projecció
horitzontal del pilar axial que passa peí centre de la cúpula, i

representa també per aquest motiu la via de la salvació.
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St, Pere de la Seu d'Urgell,

La cripta és sens dubte el lloc més amagat del Temple. Si la

cúpula i la volta són esfériques i la ñau cúbica, la cripta torna
a ser esférica. La cúpula, el cub -creuer- i la cripta están units

per l'eix vertical del Temple, eix de la fecundado -fundado- de

la Terra i de 1'elevado espiritual. La cripta rodona es comparta
com una matriu contenidora del secret espiritual de la vida, i que

més tard donará lloc a la ñau i a la cúpula, en un sentit purament
aseccional. La cripta, com l'absis, cor de l'església, és la imatge
de la caverna amagada dins la muntanya que és el raateix Temple.

- seo
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En efecte, el cor és essencialment un simbol del

centre, ja es tractl del centre d'un ésser, o,

analógicament, del d'un món, és a dír, en altres

termes, ja es col.loqui un des del punt de vista
microcósmic, ja des del macrocósmíc; és, dones,

natural, en virtut d 'aquesta relació, que el mateix
significat pertanyi a la caverna (...)

Aqüestes idees es refereixen al centre, quant al
punt mes interior i per consegüent el més amagat;
a la vegada, es refereíx també al secret

iniciátíc(...)

Existeix, dones, una relació estreta entre la

muntanya i la caverna, peí fet que l'una i l'altra
es prenen com a simbols deis centres espirituals,
com ho són també, per raons evidents, tots els

simbols, axials o polars, deis quals un deis

principáis és la muntanya. (20)

Ainsa (Huesca) -Cripta-,

S& 1
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La caverna arquetip de la matriu materna del renaixement i
la iniciació, semblant al gresol deis alquiraistes, la contenidora
de les relíquies del Temple.

Jesús, nascut en una caverna, hi és també enterrat,

vísitant-la en el descens ais inferns, abans

d'enlairar-se cap al cel(...)
En molts con tes, la verge que hem de conquerir
habita en una caverna. I la verge cristiana está
en molts llocs assocíada a la cova o a la cripta.

(21)

La caverna és representada gráficament per un triangle
invertit i inscrit en un de més gran i dret, que representa la
muntanya.



IV .2.5. LA TORRE I LA MUNTANYA.

L'impuls ascensional de la torre está sempre acompanyat per

un enfondiment deis seus fonaments. La Torre de Babel (porta de
Déu) fóra un intent per restablir mitjanq:ant una artifici l'eix

primordial trencat, prolongant-se dins de la térra i unint així
els tres mons: el Cel, la Terra i el món subterrani.

La temptativa més interessant d 'explicar el

significat del campanar ens sembla que és la que

el vincula al simbolisme cósmic del temple (...)
La forma del campanar reprodueix l'esquema del

temple mateíx: una cúpula rematant un cub, podent
la primera adoptar la forma d'una pirámide de sis
o vuit cares, que és una de les fases del pas de
1 'esfera al cub. (...)

Es pot afegir, encara, que la torre com a tal té un

simbolisme espacial i ascensional. La torre, com la

pirámide i l’agulla que la remata, puja a l'assalt
del cel, i és una imatge de la muntanya, de la

Muntanya Cósmica. (22)
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La campana que conté la torre o campanar simbolitza el so

del poder creador. Té un carácter sagrat molt marcat, ja que el
seu so no es limita a assenyalar la presencia del sagrat, sino que

a més a més el crea, d'aquí el seu paper cabdal contra les
influéncies demoníaques. Sovint es graven a la campana formules
exorcistes i de conjur contra el raig, la tempesta i l'enemic;

missatge que trasmet a través de les seves ones sonares, omplint,

purificant i sacrilitzant l'aire i l'espai.

Un deis elements que sovint apareixen damunt del campanar és
el gall. Símbol solar i au del raatí, emblema de la vigiláncia que

anuncia la sortida del Sol, manifestació de la llum enfront de les

tenebres de la nit. La seva veu, secundant la de les campanes de

l'albada, exorcitza les forces de la nit anunciant 1'eterna

resurrecció del Sol de Justicia.

S&4. —
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Simbólicament i com a objecte sagrat, la muntanya es troba
en totes les tradicions. Per la seva mola i majestat, per la seva

aleada, s'iraposa a l'home com un signe de poder Diví. És el sírabol
de l'elevació interna, de la transposició vertical i el termini de
l'ascensió humana.

Vertical amb la punta aixecada cap el cel, ella
invita a pujar a Déu; l'aigua que brolla d'ella i
cau formant ríus, condició de la seva vida física.

és la ímatge de les benediccíons de Déu. (23)

L'ascensió és evidentment de caire espiritual,
l'elevació és un procés cap al coneixement:
l'ascensió d'aquesta muntanya, escriu Ricard de

Saint-Victor, pertany al coneixement de si mateíx,
1 el que s'esdevé damunt la muntanya condueix al
coneixement de Déu. (24)

La mort, en moltes religions, no és més que un pas

al més enllá, un camí que escala la muntanya o

franqueja per un congost la barrera que tanca
l'boritzó rera la qual es pon el sol (...)
Encara que la mort és una experiencia absoluta del

pas del més enllá, la religíó no ha renunciat a fer

penetrar en ella els seus adeptes en vida,

mitjangant el poder deis ritus i de les

lítúrgiesl'...)
En 1'época románica, el tema de l'ascensió va

conservar tot el seu vigor (...) (25)

sss
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La complexitat de significacions de la Muntanya Sagrada és
gran i extensa, és per aquest motiu, i seguint el criteri de
Champeaux i Serckx, que podem sintetizar la seva transcendéncia
simbólica al voltant de tres punts: Ir., la muntanya és el punt
d’unió entre el Cel i la Terra: 2n., ella és el centre i la imatge
del món; i 3r., el Temple és assimilat a la muntanya. (26)

La seva verticalitat se'ns mostra com l'eix o columna

vertebral del Món. Essent el seu cim el lloc d'unió entre el Cel i

la Terra, llombrígol i principi de tota la Creació.

Reduida al seu esquema, la pirámide és un volum
ordenat al voltant d'un eix, un volum que és
suficient per si mateíx, oferint així un resum del

món; arrelada a la térra, descansa sobre el sol,

tocant el cel, al qual s'uneix misteriosament

mitjangant el 1 lampee. El seu eix posa en

comunicacíó els tres estats del món: infern, térra

i cel. (27)

Des de l'instant en qué la muntanya deixa quasi,
per així dir-ho, el seu carácter terrestre per
convertir-se en imatge d'una idea, com més

elements que pertanyin a aquesta idea assumeíxí,
més claredat i for<pa tindrá. Per aíxó, el mont Meru

de 1 'india es considera en forma de pura pirámide
de set cares (les set esferes planetáríes, les set
vítuts essencials, les set direccions de l'espai) i
cada cara té un deis colors de l'arc de St. Martí.

(28)
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Sobre ella es fíxa la mirada de 1 'borne corprés per
la crida del cim. Ella és l'escala fabulosa que

ofereix ais seus somnís un comentament de
realitzacíó: una plataforma en la qual el millor de
sí mateix anticipa i pressent ascensions més
misterioses. La muntanya és el lloc privílegíat de
la humanitat. Les literatures religioses celebren
les seves excel.léñeles. El seu cim és el punt on
baixa la divinítat i on traba a l'home que puja
cap a ella. (29)

Aquest punt d'unió i interrelació que és la muntanya es
manifesta també cora el centre del món. És el punt d'intersecció
deis tres eixos cardinals, centre fix que determina i fa sacre el

temps i l'espai.

El mont Síó i la ciutat Santa assenyalen el centre
del món. Segons la tradíció rabínica, el món fou

creat com un embrió a partir del llombrígol que és
Síó. Es diu que la muntanya de Síó, sostenínt la
ciutat del Gran Reí, s'alfa -en les profunditats de

l'aquíló-; aixó significa que representa la gran

muntanya cósmica deis orígens, en el que l'eix és
el pal de l'univers. (30)

La noció simbólica de centre sagrat queda bastant
ben aclarida peí concepte que d'ell es formen els

prímítius. Ais seus ulls, la regió circumdant
constítueix la totalitat del món organitzat i
habitable; és un conjunt tancat, complet en si
mateix, un microcosmos suficiente...) Per aixó la

5S7
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seva primera preocupado és establir-hi centres
sagrats grades ais quals el territori que habita
pugui ser simbólicament representat, per ser

després sacralitzat (...)

Ferqué aquesta muntanya s'enlaíra en el centre de
l'univers, coincideix amb l'eix del món. El seu cim

es troba sota la Polar, verdadera dau de volta

d'aquest sistema imaginari meravellosament
homogeni. (31)

Aquest centre del món no té res a veure, si més no

originalment, amb un centre geográfic o geométric,
sino que correspon a una experiéncia de 1 ’espai

sagrat que es dona en tots els pobles primitius.
En el centre del món es traben les tres regions

cósmiques, les quals constitueixen les tres parts
en qué els primitius acostumaven a dividir el món

exterior. En ell és possi ble arribar a abolir els
condicionaments de l'espaí profá i teñir accés,

després d'haver superat el creat, a 1'éxtasi, a

l'etern present intemporal, que per l'home primitiu,

segons la interpretado que d'ell fa Eliade,

significa el no~espai i el no-temps. (32)

El tercer i últim principi deriva deis dos anteriors. El

Temple és una reprodúcelo de 1'esquema cósmic desenvolupat en la

muntanya. El Temple és una assimilació de la muntanya axial.

No hí ha dubte que fou primerament en el cim de

les muntanyes on es construi'ren els temples, els
11 oes alts i els altars (altar altare, arrel altus,

SS© —
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lloc alt), a fi de situar-los simbólicament sobre
l'eix del món, el paradís original, el lloc que

havia escapat del diluvi. (33)

I s'esdevindrá ais darrers temps: la muntanya de
Jahvé, amb el temple del nostre Déu, será ferma al
cap de les muntanyes, i s'elevará més alta que els
puigs. (34)
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IV.2.6. L'ALTAR I LA PEDRA.

L'altar és el punt més important i sagrat de tot el Temple.
Microcosmos i catalitzador del sagrat, del Temple Univers. Centre
de tot el ritual litúrgic i arquitectónic. Lloc i instant (espai-
temps) en qué un ésser es torna sagrat. Simbolitza el Principi
Diví que actúa en el món, eix immóbil al voltant del qual gira la
roda cósmica. Punt sagrat, el lloc en el qual l'home entra en

contacte amb la divinitat. La gran complexitat de significacions
de l'altar es pot sintetitzar en tres aspectes: el centre, la taula
i la pedra.

L'altar és assimilat a l'auténtic centre del món, punt central
de la creu per on passen els tres eixos del món, i cira de la

muntanya sagrada on está situat el Temple.

Aquest centre del qual irradia i al qual tot
convergeíx és l'Altar. L'Altar és l'objecte més

sagrat del Temple, la raó de la seva exísténcia i

la seva mateíxa esséncia (...)

Sis. O
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Si la pedra de Jacob está envoltada per una

venerado tal és perqué guarda un gran misteri,
mlsteri que consisteíx en el fet que ella está
situada al centre del món. La noció del centre del

món és la base del simbolisme arquitectual i
governa també el simbolisme de la creu. Aquest
centre del món no és un centre geográfic en el
sentit de la ciencia moderna, sinó un centre

simbólic basat en el simbolisme geométric. Estant
l'univers representat per una esfera, queda situat
simbólicament en el centre del món i sobre l'eix

del món(...) escala deis ángelsC...) el peu de la

qual descansa sobre la térra i la seva part

superior constítueíx la porta deis cels (...) L'altar
materialitza el punt d'íntersecció de l'eix amb la

superficie terrestre (...)

Aquest centre, que ve indicat per l'altar, és el
centre real de l'edifici, i l'altar está realment en

l'emplacament de la pedra shethiyáb, punt central
del món. (35)

Jacob deixá Beer~Sabé i se n'aná a Haran. Arribá

en un cert indret i va fer-hi nít, perqué el sol ja
s'bavia post. Frengué una de les pedres del lloc,
la féu servir de captpal i dormí en aquell lloc. Va
teñir un somni: bi bavia una escala apuntalada a

la térra i la punta tocava al cel; els ángels de
Déu hi pujaven i baixaven. Jahvé es trobava dret

davant seu,(...)

Jacob es llevá de bon matí, prengué la pedra que
havia fet servir de capqal, la dregá con una estela
i bi vessá olí al damunt. I doná el nom de Bet-El

se i
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a aquell lloc.(...) i aquesta pedra que he adregat
será la casa de Déu, (...). (36)

L'altar és similar també a la taula deis sacrificis, a la

pedra del Sant Sepiliere, a la taula deis dotse Apóstols i a l'altar
de la missa on simbólicament está dipositat el Graal, recollit per

Josep d'Arimatea, amb la sang de Crist; i el pa de l'Eucaristia,
signes del raateix eos de Jesús.

L'Altar és la taula, la pedra del sacrifici, aquest

que, per la humanitat caíguda, constitueíx l'úníc

mitja de contacte amb Déu(...)

En el Temple de Jerusalem hi havía diversos
altars(...) el deis holocausts, en el qual cada día
es celebrava el sacrifici de l'anyell. En el Sant,
amb el canelobre de set braqos, hi havia instal.lat
l'altar deis perfums i la taula deis pans de la

proposició (...) en el Sants deis Sants no hi havia

altar própiament sino una pedra particularment
sagrada, la pedra shethiyáh, sobre la qual
descansa 1'arcaC...) En el Temple crístiá, que

reemplaza el de Jerusalem, l'altar major és la
síntesi d'aquests diferents altars.
L'altar terreny obté la seva sublimitat i el seu

carácter sagrat de la seva comformitat amb el seu

arquetip, l'altar celest. Dones l'altar deis nostres

temples no és més que el símbol terreny d'aquest
arquetip celest, a l'igual que la liturgia terrenal
imita la litúrgia celest descrita en l'Apocalipsi.
(37)
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La recerca del Graal inaccessible simbolitza

l'aventura espiritual i 1 'exigencia d'interioritat,
1 'únic que pot obrir la parta de la Jerusalem
celestial (...) El sant Graal de la literatura

medieval europea és 1 ’hereu, si més no el
continuador, de dos talismans de la relígíó céltica

pre-cristiana: el caldero de Dagda i la copa de la
sobírania. (38)

L'altar cristiá resumeix i fa presents tots els
altars jueus que el prefiguraren: és el mateix
misterí el que perpetua en ell. A més, assumeix

tots el altars pagans de tots els temps, com així
mateix els seus temples i religions, en el que

tenien d'auténtic(...)

El ritu de la consagrado deis altars prefigura i

comenta a realitzar litúrgicament la consagrado
de l'univers. Per dues vegades traga el pontifis

consagrant sobre la taula de l'altar cinc

creus: (...) la primera en el centre, on el cel es

toca amb la térra, on la preséncia divina es

comunica amb els homes i transforma la matéria

bruta de la pedra en matéria transparent ais
íntercamvis espírituals. Les altres creus són

tragades segons dues diagonals que parteixen del
centre en forma d'estrella cap ais angles de
l'altar, la taula del qual, rectangular, representa
la total itat espacial. (39)
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La pedra és el símbol de la unitat i la forqa, de la cohesió
i la duresa, la primera solidificació del ritme creador. La pedra-
altar representa la pedra preciosa caiguda del tron celest, pedra
de la saviesa i de l'eternitat, símbol de la transmutado de l'opac
al translúcid, de les tenebres a la llum, de la imperfecció a la
perfecció, i que correspon a la pedra filosofal o or alquímic.
Pedra fonament i acabament en la construcció del temple en la
Terra.

La pedra shethiyáh és anomenada sovint en les
tradicions arquitecturals la -pedra caiguda del
cel-, expressió que s'aplica perfectament al
Mesies, per referéncia a la -pedra despresa de la

wuntanya- i, paral, lelament, al -pa baixant del
cel-. Aquesta -pedra caiguda del cel- és anomenada

lapis exílis, ja que ella está com en exili a la
térra; pero en les tradicions místiques de

1'arquitectura ella ha de pujar al cel.(...)
Les pedres de la fundado són les pedres cúbiques

que es col.loquen a les quatre cantonades de
l'edifici; es denomina generalment pedra de la
fundado o primera pedra la que es col.loca a la
cantonada nord. La pedra fonamental o pedra
shethiyáh és la que es troba al centre de
l'edifici. Per últim, la pedra angular o pedra
remat o cap d'angle és, própíament, la que a

l'extrem oposat de la pedra shethiyáh, sobre el
mateíx eíx vertical, constitueix la clau de l'arc.

(40)
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El simbolisme de la pedra angular, en la tradlció
cristiana, es basa en aquest text: -Pedra que

rebutjaren els constructors s'ha convertit en pedra

d'angle- (caput anguli). L'estrany és que aquest
símbol quasí sempre és mal comprés, a conseqüéncía
d'una confusió que es fa normalment entre aquesta

pedra angular i la pedra fonamental (...)
La pedra fonamental (foundation-estone) pot ser

dita adientment, en cert sentit, una pedra angular,

segons es fa habitualment, ja que está situada en

un angle o cantonada de l’edífici, pero no és única
com a tal, perqué l'edifici té necessáriament

quatre anglas (...) aquella, dones, deu ser

essencíalment díferent de la corner-estone entesa

en el sentit corrent de pedra fonamental, i
ambdues solamen t tenen en comú el carácter de

pertányer al mateíx simbolisme constructiu. (...) la

construcció representa la manifestado, en la qual
el Principi no apareix sino com a compliment
últim; i precisament en virtut de la mateixa

analogía la primera pedra o pedra fonamental pot
cons iderar-se com un reflex de l'última pedra, que

és la veritable pedra angular. (...)
La pedra cúbica és essencíalment una pedra
fundado; és, dones, certament terrestre, com ho

indica per altra part la seva forma (...) Solament
hí ha un cas particular en qué existeix certa
relacló entre la pedra negra i la pedra cúbica:

aquell en qué aquesta última és, no ja una de les

pedres fundado situades en els quatre angles d'un
edifici, sino la pedra shetiyáh que ocupa el centre
de la base d'aquest, corresponent al punt de
caíguda de la pedra negra, així com, sobre el
mateix eíx vertical pero en la seva extremitat

S6S
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opasada, la pedra angular o pedra cimera, que , al
contrari, no és de forma cúbica, correspon a la
situado celest inicial i final de la mateixa pedra

negra. (41)

1 n "r-

León, Colegiata de San Isidoro. Panteón de los Reyes -Sant Sopar
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IV.2.7. EL BAPTISTERI I LA FONT

El baptisteri i la pica baptismal són com la imatge

petrificada de la font del Paradís, de la qual neixen els quatre
rius al peu de l'arbre de la vida. Representa l'oceá primordial de
les aigües del Génesi sobre les quals plana l'Esperit de Déu.
Posseeix simbólicament el poder d'obrar una regenerado i una

recreado, mitjanqant el ritual del baptisme.

La pica és sovint octagonal, la qual cosa és molt

significativa. El vuít és un deis números sagrats
del crístianisme: hí va haver vuit persones que se

salvaren en l'Arca, imatge del baptisme i de

l'església; hí ha vuit beatituds que defineixen el

Regne deis cels(...) Sant Caries Borromeu, en les

seves Instruccions Fastorals, diu que 1 'octágon és
la forma més indicada per ais baptisteris, ja que

és 1'emblema misterios de la perfecció i de la
vida eterna (...) El número set és el número del món

(els set dies del Génesi), la perfecció del món. El

vuít, 7+1, constitueix el pas a una nova série, a

E> £‘. 7
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un nou món, i la tornada a la unitat de la qual

parteix (...)
La forma de la pica d'aigua beneita, com la de la
pica baptismal, subratlla l'eficácia del ritu: cup o

petxina, ella evoca la matriu de la generado i la
Font de la vida que ens alimenta espiritualment.

Aquesta font de vida, fons vitae, és la que rajava
en el centre de L'Edén, en el temple de Jerusalem,
en les visions d'Ezequiel i Zacaries. (42)

Roda da Isabena (Huasca) -Baptisme de Crist-,

s fr=. a
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La fórmula desenvolupada pot reduir-se a dos
tipus, testlficats al llarg deis segles. No és

qíiestió de fer aquí historia. El primer tipus es

redueix a una pica sostinguda per un suport
central; la pica, o la base del peu, o totes dues,
están sovint falquejades per quatre motius en creu.
El segon tipus és encara més explícit: al pilar

suport central se li han afegit quatre columnes
més en els angles, més petites, la missió de les

quals no está justificada per raons

arquitectóniques (...)

Aquesta dísposició, en la que reconeixem 1'esquema
cósmic tradicional de l'eix-muntanya envoltat pels

quatre pilars deis punts cardinals que simbolitzen
la totalítat de l'unívers(...) El primer adopta una

plástica impressionant entre els pables que foren
fortament ínflu'its peí símbolisme de la columna,
eíx i llombrígol del món, i entre els quals, a més,
el cristianisme assumí, sense destruir-lo, l'art

pagá trobat in situ en el moment de la seva

evangelizado. (43)

La font d'aigua viva situada enmig del jardi al peu de l'arbre
de la vida correspon al centre del Paradís. Aquesta deu és
clarament la font del coneixement que condueix a la perfecció i a

la sagrada saviesa, origen de la vida interior i de l'energia
espiritual.

No hi ha dubte que el seu sentit com a centre es

reforqa i ratifica quan, en un pía arquitectónic:
claustre, jardí o patí, la font ocupa el lloc
central. Aquesta és la dísposició més freqüent en
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la majoría d'obres realitzades en cultures o

períodes de coneixement simbolista, com en les
construccions romániques i gótíques. A més, els
quatre rius paradisíacs s'assenyalen per quatre
camins que van des deis émbits claustráis al ciar
en forma circular o octagonal on hi ha la tassa de
la font. (44)

(...) hi ha aquí a la vegada una semblanza i una

diferéncia amb el simbolisme deis quatre rius del
Paradis terrestre: aquests brollen horitzontalment

per la superficie de la térra, i no verticalment,

segons la direcció axial; pero tenen la seva font
al peu de l'Arbre de la Vida, el qual, naturalment,
és el mateíx eix del món i també l'arbre sefirótic

de la Cébala. Pot dir-se, dones, que els influxos
celests, descendeixen de 1 'Arbre de la Vida i

arriben així al centre del món terrestre, es

difonen immediatament per aquest en la direcció
deis quatre rius (45)

Les aigües, il.limitades i immortals, són el principi i la íi
de totes les coses de la Terra. La imraersió en l'aigua pren tot el
seu significat d'aquesta, ella simbolitza el retorn a la pre-forma,
mare i matriu de tots els gérmens, i de totes les promeses de

desenvolupament, i és un mitjá de purificació i regeneració per a

l'ániraa i el cor de l'home. L'aigua és el manná que apaga la set,
font i pou de la saviesa, simbol de la benedicció i la vida

espiritual, matéria perfecta i transparent, purificadora de l'home
nou i desgrácia del pecador.

EV7 O
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Dos complexos slmbólics: aigua descendent i celest,
la pluja, és una llavor uránica que ve a fecundar
la Terra; masculina, dones, i associada al foc del

cel. D'altra banda, l'aigua primera, 1'aigua que

neix de la térra i de l'alba blanca, és femenina:

la térra está aquí associada a la lluna com a

símbol de la fecunditat consumada, térra prenyada,
de la qual surt aigua perqué, iniciada la
fecundado, la germinado tingui lloc. (46)

Amb les grans petxines de qué sovint están fetes
les piques d'aigua beneita no abandonem el

simbolisme aquátic, amb ell es vincula tota idea

de purificado i de renaíxement. A semblanza de
l'oui'...) la petxina, més encara que el cup, recorda
la matriu i, sobretot, la matriu universal, que és
la que conté les aigües origináis i els gérmens
deis éssers (...) com l'ou, la petxina serveix com a

ornament funerari, i com ell, anuncia l'altra vida

i la resurrecció (...)

A la perla, se la considera produida peí llamp
penetrant en la petxina; la perla és, d'alguna
forma, el fruit de la unió de 1'Aigua i el Foc(...)
la petxina i la perla evoquen el baptisme de

l'aigua i el foc, respectivament, el naixement de
Críst en l'ánima peí baptisme de foc. Qui posseeixi
i dugui la perla viu i governa amb Crist en

l'eternitat.

(47)

S7 1
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IV.2.8. L'ARBRE I LA CABALA.

L'arbre és el concepte del Cosmos viu en perpetua

regenerado, carácter cíclic de l'evolució cósmica, mort i

regenerado. Per la seva verticalitat, comunica els tres nivells
del Cosmos: les arrels, les profunditats; el tronc i les primeres

branques, la superficie de la térra; i les branques superiors, les
altures i la llum del cel. En ell es reuneixen els quatre elements:

l'aigua en la saba, la térra en les arrels, l'aire en les fulles, i
el foc que surt del seu fregament.

Com a eix del món, és el símbol de les relacions entre el Cel

i la Terra; escala, muntanya i creu que s'aixeca en el centre de la
térra -Paradís- i aguanta l'Univers. Simbolitza la vida de

l'esperit, pilar i columna vertebral que sosté el Temple i la Casa
de Déu; les estrelles són el fruit de l'arbre cósmic.

(...) símbol perfeote de la Vida, plantat en el

paradís, que creix fins al cel i vivifica tot

l'univers, abans de rebre la seva dimensió total en

el místeri de la creu cósmica de Cristi...)
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L'arbre és, al mateix temps, el misteri de la
verticalitzacíó, del prodigios creixement fins al
cel, de la perpétua generado; representa no tan
sois l'expansió de la vida, sino també la constant
victoria sobre la morí; és 1 'expressió perfecta del
misteri de la vida que és la realitat sacral del
cosmos. (48)

Seat de Liébana -la visió de l'arbre, interpretada per Oaniel-,

57 4
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L'arbre pot reemplazarse per algún altre simbol
axial equivalent, per exemple el pal d’una ñau;

convé observar a aquest respecte que, des del punt
de vísta tradicional, la construcció d'una ñau, el

mateíx que el d'una casa o un carro, és la

realització d'un model cósmic; i resulta també

interessant notar que la cofa, situada a la part

superior del pal envoltant-lo círcularment, ocupa

de forma molt exacta el lloc de l'ull del domo,

travessat en el seu centre per l'eix indos quan

aquest no es troba materialment figúrate...)
Un altre símbol molt difós i immedíatament

vineulat amb el mateix ordre d'idees és el de

1'escala (...) l'Eix de l'Univers és com una escala

per la qual s'efectúa un perpetu movíment
ascendent i descendente...) els seus dos travessers

verticals corresponen a la dualítat de l'Arbre de
la Ciéncia, o de la Cabala hebrea(...). (49)

Com a arbre ancestral, és considerat avantpassat mític de
moltes tribus i está en relació estreta amb el cuite lunar:

simbolisme sexual; imatge fál.lica i femenina, ja que surt de la
térra i dóna fruits; arbre que és deu i font de la vida, l'home es

troba allí en estat virtual, en forma de gérmens i llavors;
simbolitza també el creixement d'una familia, d'una ciutat, d'un

poblé, d'una nació i el poder d'un rei. Símbol de la unió del
continu i el discontinu, la unitat central del tronc i la

discontinu'itat periférica de la seva divergencia.
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Caneixem el nam d'alguns pins sagrats (...) el -Pino
Kilíerus o Homílierus- documentat a la consagrado
de St. Miquel de Ponts l'any 940, al terme
d'Arcavell (...) esmentat a la consagrado de St.
Miquel, Sta. María i St. Pere prop de Bagá, el 984
-Centullus decit peda una de vinea ad Pino loro-
(...) Díu el document del 1035 -in pisa serra

superiore super alveum Fluvianí, dein de pergit per

ipsos Pinos rotundos et jungit se cum termino
Tauraní sire de ipsa Acuta, et sic descendit- (...)
Tenim uns pins amb nom, en un lloc elevat,
diferents deis altres: aquesta vegada són -rodons-
en fí, totes les característiques indiquen que ens

trobem en un santuari (...)

Els -pins rodons- ens fan pensar en les dues

esglésies que hem trobat, una a l'Alt Urgell i
l'altra al Solsonés, amb el nom de Porredon. ¿Ve

aquest topónim de -pins rodons-? ¿Han assumit els
dos temples, com féu el monestir de Finset (Pino

Sancto), el lloc sagrat de dos antics i venerats

santuaris? (50)

L'arbre, quan és sagrat, és objecte de cuite i está relacianat
directament amb els déus: 1'olivera és l'arbre d'Atenea, Adonis

surt d'un arbre de mirra, Atis s'identifica amb el pi, i Artemisa
és la deessa del cedre o del noguer.

L'arqulvolta que volteja el timpá rep sovint com a

decorado un fris vegetal, en general un cep(...)
Aixó és així perqué aquest fris no és més que una

estílítzació de l’Arbre del món, símbol ancestral

de la bumanítat(...) En el temple crístiá, aquest
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arbre és un cep, perqué el mateix Crist s'ba
assimilat a ell. (51)

Jo sóc el cep veritable, i el meu Pare és el
vínyater. (Joan 15, 1)

L'arbre pot envair les arquivoltes, coa la portada
d'Ávila. En ella desplega una vegetado que evoca

la planta de la immortalitat o l'herba medicinal
del paradís. Una vegada cristianitzada, será amb

freqüéncia el cep de les paráboles evangéliques,
símbol a un mateix temps del creíent, de l'església
i de Crist, que és la seva vida, coa en Saint-
Micbel d'Aiguilbe. (52)

L‘arbre invertit, amb les arrels en el Cel 1 les branques en

la Terra, simbolitza la vida que ve del Cel i penetra en la Terra,
arquetip de la reciprocitat cíclica i del coneixement dual, del bé
i del mal.

L'arbre invertit no és solament un símbol

macrocósmic, (...) és també a vegades, i per les
mateixes raons, un símbol microcósmic, és a dír,
un símbol de 1'borne; així Plato díu que -l'home és
una planta celest, les arrels de la qual s'estenen

cap al cel i les branques cap a baíx, cap a la
térra- (Timeo).(...)

és abans de tot perqué l'arrel representa el

principi mentre que les branques representen el

desplegament de la manifestado. (53)
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Com a Arbre de la Vida o Sefirótic, representa l'arbre
central de la saba rosada i celest, arbre de l'Edén i de la

Jerusalera, i els seus fruits posseeixen la virtut de la
immortalitat. Símbol mágic de la ciéncia i de la vida sense mort,
imatge de la realitat absoluta. La cábala és un sistema de
relacions o diagrama místic, que pot ser usat per obrir l'accés a
les capacitats araagades de la ment, més enllá de les fronteres de
la raó. És en si mateix un llenguatge simbólic que ens dóna els
mitjans per penetrar en el significat que está rera el simbolisme.
S'hi arriba mitjan<;ant la concentració, la meditació o l'análisi
sobre els seus principis i idees, i la con templado o síntesi del
camí realitzat préviaraent.

-Si volea conéixer la natura lesa interna de l'home

per la seva natutalesa externa; si volem entendre
el seu cel interior peí seu aspeóte exterior; si
volea conéixer la naturalesa interna d'arbres,

herbes, arrels, pedres, peí seu aspeóte exterior,
hea de perseguir la nostra explorado de la
naturalesa sobre el fonanent de la Cábala. Perqué
la Cábala obre l'accés a l'ocult, ais aisteris; ens

capacita per llegir llibres i epístoles segellats,
aíxí coa la naturalesa interna deis hoaes-

(Paracels). (...)

De tot aíxó podea extreure el concepte básic que
bí ba una realitat interna, o esséncia de les

coses, a part de la seva aparenta externa, i aés

encara, que la naturalesa interna pot ser dedui'da a

partir de 1'externa (...) Déu va fer l'boae a la seva

propia iaatge, de aanera que l'exaaen de l'boae

pot conduír al coneíxeaent de Déu. I així coa Déu

crea la Naturalesa, aíxí ella, al aateix teaps,
oculta i revela a Déu.
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Tota manifestado en el món material és un efecte

de causes que operen des d'un pía superior, i

aqüestes causes poden ser deduides a partir deis
efectes produTts, fins a retornar-nos a la Causa

Primera, Déu mateix. Aixó es traba d'acord amb

l'axioma Hermétic -Com és a dalt, és a baix-. (54)

Les esferes o Sefiroths de l'arbre cabalistic són les etapes
de les emanacions de Déu en la Creació, o de l'home en el seu camí

cap a la unitat. Cada Seferah representa una etapa en el camí, la
qual román com un centre de farqa després que s'ha establert i es

desborda aleshores per formar el centre seglent. Les deu
emanacions més una, l'ocult, són:

1- Corona - Kether,

2- Saviesa - Chokaah,

3- Eternitat - Binah,

4- Misericórdia - Chesed,

S- Moviment - Geburah,

6- Bel lesa - Tiphareth,
7- Victoria - Netzach,

8- Giória - Hod,

9- Fonanent - Yesod,

10- El Regne - Malkuth,

Coneixenent - Daath,

El Triangle Supre» o Arquetípic; Kether, Chokmah i 8inah,
El Triangle Moral o étic; Chesed, Geburah i Tifareth,
El Triangle Astral o Psicológic; Netzach, Hod i Yesod; Malkuth es troba a part o

pendent del Triangle Astral,

S79
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Els quatre n i ve 11 s o quatre mons s6n:

-El món Aquetípic; Kether, impuis vital original,
-El món Creatiu; Chokmah i Binah, forga pura, idea de forma d'on surt ¡a Creació

posterior,

-El món Formatiu: Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach, Hod i Yesod, món de les
formes,

-El món Material: Malkuth, manifestació física,

B © O
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Segons la tradició de la Cébala les lletres de
l'alfabet bebralc contenen una poténcia que hom no

pot conéixer (...) el nom no és sino la propia
esséncia de la cosa anomenada; ara bé, els noms

están tots tancats en les lletres del díscurs (...)

Les lletres que Déu ensenya a Adam són 32.
D'aqüestes 32 lletres una gran part es troben en

els llíbres revelats. N'hí ha 22 en el Pentateuc,

24 en l'Evangelí i 28 en l'Alcorá.
Les 28 lletres tenen també un valor numéríc que ha
estat observa t pels díferents profetes. Són
possibles diferents combínacíons que contenen una

gran quantitat de subtils veritats.
Les 32 lletres són les aparences del Verb en sí,
són atribuís inseparables de la seva esséncia, tan
indestructibles com la verítat suprema.

Segons Abd ar~Rahmán al-Bístámi, les lletres de

l'alfabet han de dívidlr-se segons els quatre
elements en lletres aéries, pírriques, terrenals i

aquátiques. Tenínt en compte la seva naturalesa
fonamental i astral i el valor numéríc, les lletres

permeten arribar ais coneixements esotérics

ínaccessibles mitjan^ant una altra via(...) la

lletra sembla aleshores com un símbol del misteri

de l'ésser, amb la seva unitat fonamental

provínent del Verb díví i la seva diversitat

innumerable, resultat de les seves combínacíons

vlrtualment lndeflnídes; la imatge de la multitud
de les crlatures, flns i tot de la mateixa

substáncia deis éssers esmentats. (55)

se i
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En trenta-dues sendes secretes de Saviesa, Yah,

Senyor deis Exércíts, Dé u de la Vida i Reí de

l'Univers, Déu totpcderós, Clement i Misericordíós,
Sublim i Elevat, Habitant Etern de l’adal,

santificat siguí el seu Nom, establí i creé
l'Univers amb tres -Setaria- (números): -Sefar¬

del número: la lletra considerada com a xifra),

-Sipur- (el numerador: la lletra en el seu aspecte
d'expressió oral) i -Sefer- (el numerat: el llíbre,
la lletra en el seu aspecte d'expressió escrita).

(56)

Déu Sefirot belima.

La primera, Buf (Ruaj) de Déu (Elohim) Víu.

Benel't i alabat siguí el Vivent per tota
l'eternitat! Veu, Buf i Verb. Eli és el Buf Sant!

La segona. Buf de Buf. Eli establí i gravé amb ella
vint-i-dues lletres Fonament: tres de mares, set
de dobles i dotze de simples, i un sol Buf n'és

1'origen. (...) (57)
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IV.2.9. EL COLOR I L'ESPERIT.

El primer que sorprén del color és el seu carácter simbólic

universal. Varia la seva interpretado, segons la cultura i l'entorn

geográfic que la determina, essent sempre el suport del pensament
simbólic. És fonamental l'ordenació serial de la gamma cromática,
com un conjunt limitat de colors definits. Els set colors de l'Arc

de St. Kartí s'han posat en correspondencia amb les set notes

rausicals, els set cels, els set planetes, els set dies de la

setmana, etc.

El siabalisme del color sol procedír d'un
d'aquests fonaments: l'expressíó inherent a cada

matís, que es percep intuitivament com un fet

donat; la relacló entre un color i el símbol

planetari a qué la tradició l'abscriu; finalment, el

parentíu que, en lógica elemental i primitiva,
s’adverteix entre un color i l'element de la

naturalesa, regne, eos o substáncía, que acostuma a

presentar-lo, o que el presenta sempre en
associació indestructible i capaq per tant de
suggestionar per sempre el pensament humá.C...)

Sói3
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La diferéncia de concepte entre psicología i
tradíció esotérica en plantejar els fets Innegables
descrits és que, per la primera, el sentit simbólic
es forma en la ment humana per impregnado d'una
relació que pot ser fortuita, mentre que per

l'esoterísme els tres plans són el resultat d'una
mateixa i simultanía acció de la realítat

profunda. (...)
és important, tanmateix, reteñir l'analogia entre
el to i el simbolísme de nivell corresponent,
sítuant-lo entre els pols de llum i fosear. També
cal teñir en compte que la puresa d'un color

correspondrá sempre a la puresa d'un sentit
simbólic; de la mateixa manera, els matisos

primaris equivalen a fenómens emotius primaris i
elementáis, mentre els colors secundarás i

terciarís es refereíxen a paral.lels graus de
ccmplexitat. (58)

Els colors tenen també un símbolisme d'ordre

biológíc i étíc. Entre els antics egipcís, per

exemple, el valor simbólic deis colors íntervé

molt freqüentment en les obres d'art(...)
En la tradíció cristiana el color és una

particípacíó de la llum creada i increada (...)

Fer Filó d'Alexandria, quatre colors recapitulen
l'unívers, símbolítzen els seus quatre elements
constitutius: el blanc, la térra; el verd, l'aígua;
el violeta, l'aíre; el vermell, el foc. Els hábits

litúrgícs o els vestlts de cerímónía que integren
aquests quatre colors símbolítzen el conjunt deis
elements constitutius del món i associen aíxí la

totalitat de l'unívers a les accions rítuals. (...)

£>i£i4
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lili, en el seu tractat de l'Home Ferfecte (Insán-

ul-Kámil), declara que els místics han vist els set
cels que s'enlairen per damunt de les esferes de
la térra, de l'aigua, de l'aire i del foc, i que ells
poden interpretadlos per ais homes sublunars: a)
El Cel de la Lluna, invisible en raó de laseva

subtilitat, creat de la naturalesa de l'Esperit,
estatge d'Adam; el seu color és más blanc que la
plata, b) El Cel de Mercuri, estatge de certs

ángels, creat de la naturalesa del pensament; el
seu color és gris, c) El Cel de Venus, creat de la

naturalesa de la imaginado, estatge del Món de
les Similítuds; el seu color és el groe, d) El Cel
del Sol, creat de la llum del cor. e) El Cel de

Mart, governat per Azrael, ángel de la mort; aquest
cel creat de la llum de judiei és de color verme11

sang. f) El Cel de Júpiter, creat de la llum de la

meditació, habitat pels ángels que tenen Miquel per

cap; és de color blau. g) El Cel de Saturn, creat

de la llum de la Primera Intel .ligéncia; el seu

color és el negre. (...)

Segons la simbólica masónica el color blanc

correspon a la Savíesa, a la Gracia i a la

Victoria; el color vermell a la Intel.ligéncia, al
Rigor i a la Gloría; mentre que el blau concorda
amb la Corona, la Bellesa i el Fonament; el negre,
en fi, correspon a Malkuth, el Regne. El blau és
també el color del Cel, del Temple i de la Volta
estrellada. (59)

Fa una dotzena d’anys, la professora d'Art medieval

a la Universitat de Farís-Sorbona, Mireille Mentré,
va publicar un magnífíc estudi en relació amb el

simbolisme deis colors en les íl.lustracíons

ses
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mossarábigues. La il. lustre professora, partint
deis postuláis mentáis de l'época, estableix una

dicotomía entre els conceptes de vísió-realítat i
els corresponents de sensible-intel.lígíble. Sota

aquest aspecte, els pintors del Beatus defugíen
deliberadament una excessíva materializado

corpória, per immergir-se en un procés d'exaltació

anagógica. Amb aquest fi aplicaven els colors
d'un a un en plans préviament marcats, on les

figures es distribuien en franges acolorídes. Els
tons, sobreposats d'aquesta manera, ofereixen les
tres formes possibles de combinado: oposicíó de
colors llunyans (el blau i el vermell); vibrado de

colors afins (el vermell i el groe); equilibrí de
colors complementaris (el groe i el morat). (60)

Segons ArdaLan la paleta deis set colors es divideix en dos

grups: un primer grup de tres colors, blanc, negre i color térra; i
un segon de quatre, vermell, groe, blau i verd. La concepció
fonamental del sistema de tres colors simbolitza l'esperit, l'ánima
i el eos, és a dir, tota la Creació. Conté els tres moviraents de

l'Esperit: l'ascendent, el descendent i l'expansió horitzontal; així
com les tres qualitats: descendent-passiu, ascendent-actiu i

expansió horitzontal-neutre. El blanc és la llum descendent del

Sol o unitat, integrador de tots els colors, pur i no manifestat,
és anterior al fet que la unitat sigui raultiplicitat. El negre són
els aspectes amagats del Diví-Majestat, nineta de l'ull -centre-,
vel de la visió interna i externa, misteri de l'Esser, color que

queda amagat i que per la seva gran brillantor és assimilable a la

llum clara d'un dia fose. El color de la térra és la qualitat
neutra per la qual el blanc i el negre es manifesten;
simbólicament representen l'home com a microescala, la térra com a

setfc; -
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macroescala, essent a la vegada el pía neutral del Geómetra i el
sól de l'Arquitecte.

El quatre i el quadrat són la configurado conceptual de
l'harraonia universal, qualitats actives de la natura (sec, calent,
fred i humit) i qualitats passives de la matéria (foc, aire, aigua
i térra), els quadrants del dia, les fases de la Lluna, les
estacions i les divisions de la /ida de l'home.

colors eleients estacions

veriell foc priiavera

groe aire estiu

verd aigua tardor

blau térra hivern

naturalesa qualitats

cálid-sec expansió-

f ixació

cálid-huiit expansió-

solució

hunt-fred solució-

contacci6

sec-fred contracció-

f ixació

diürn vital aov¡«ent

latí infáncia actiu

tarda joventut actiu

vespre aadures passiu

mt vellesa passiu

(61)

^<97
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Morfología deis Conceptes: 1- 81anc
S- V?pd

2- Color de la térra 3- Blau 4- Veraell

6- Sorc 7- Negre

SUO-CALENT

^CRD-FREO
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IV.2.10. EL LABERIHT I L'ESPIRAL.

El laberint és una construcció arquitectónica en forma

d'espiral, i en principi, sense aparent finalitat. Tenen el seu

origen ja en els pables primitius i han estat interpretats cora a

diagrames del cel, és a dir, con a imatges del moviment aparent
deis astres. Segons Chevalier, originalment el laberint es traba en

el palau de Minos, on és tancat el Minotaure i d'on Teseu tan sois

pot sortir-ne amb l'ajut del fil d'Ariadna. El seu disseny i la
seva dificultat de recorregut simbolitzen el viatge iniciátic al
centre desconegut. El laberint defensa el centre vers l'accés

iniciátic a la sacralitat, així cam a la inmortalitat i a la

realitat absoluta. El laberint combina dos eleraents fonaraentals:

l'espiral, cora a perpetu esdevenir sense retorn; i la trena, com a

perpetu retorn. Eina de meditació encarregada de transformar el jo
en el centre, l'etern, la intel.ligéncia i la saviesa. Com a eleraent

arquitectónic ha estat utilitzat també com a sistema de defensa en

les portes de les ciutats fortificades o fortaleses; defensa la

casa o ciutat que está situada en el centre del món.
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El laberint condueix també a 1'Interior de sí

matelx, cap a una mena de santuarí interior i

ocult on resideix el més misterios de la persona
humana (...)

Allí en aquesta cripta es torna a trobar la

perduda unitat de l'ésser, que estava dispersa en

la multitud deis desitjos. (62)

Alguns d'ells están col.locats a la ñau central a

l'alqada del creuer, pero la majaría están traqats
al comenqament de la ñau, i es presenten al fidel
tot just franqueja la porta. El laberint está
constituít per una série de cercles concéntrics i,

a vegades, com a Amíens, per octágons
concéntrics (...) El centre está díbuixat amb

claredat i, a vegades, 1'ocupa una representado o

un motíu geométricC...)
L'entrada és el naixement, i la sortida, la mort.

Llegim, en aquest respecte, en un manuscrit

hermétic de l'Edat Mitjana en sant Marc: -Veiem

aqüestes mil espiráis, que van de 1'interior a

1'exterior, aqüestes voltes esfériques, que d'aquest
cantó a l'altre tornen sobre si mateixes, reconeix

el curs cíclic de la vida, que et revela així els
seus recolzes lliscadissos i els seus camins

tortuosos. Eli es desplega concéntricament i
s'enrosca subtilment en espiráis compostes, a

l'igual que s'enrosca la Serp del Mal i llisca, a

vegades a plena llum i a vegades en secret-.(...)
L'existéncía de laberínts quadrats, com el

d'Orléansville, mostra clarament que ens trobem

aquí en el matelx terreny símbólic del cercle i la

seva quadratura. Així el laberint se'ns presenta

©■a i
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com a evidéncia d'un símbol cósmic, un

microcosmos, una imatge del món, en la qual la
creu cardinal, emanado del centre, ordena el

caos. (...)

Simbolitza l'auténtíc Felegrinatge, l'auténtic

víatge al centre, que és un viatge interior a la
recerca del Jo(...) L 'borne que, per la grácia de
Déu, s'ha ínstal.lat en aquest centre, ho veu tot,
el món i ell mateix, amb el propi ull de Déu(...)
Fot ser considerat com una projecció sobre el pía
de les espiráis del camí pels pendents del temple,

imatge de l'ascensió de la muntanya cósmica del

paradís. (63)

(...) dones que l'ésser que recorre el laberint o

qualsevol altra figura equivalent arriba finalment
a trabar aíxí el lloc central, és a dir, des del

punt de vista de la realització iniciática, el seu

propi centre, el recorregut mateix, amb totes les
seves complicacions, és evidentment una

representado de la multiplicitat deis estats o

modalítats de l'Existéncia manifestada, a través de

la série indefinida de la qual 1 'ésser ba degut
errar primer, abans de poder establír-se en aquest
cen tre (...)

En tot el món antíc, les noves fundacions, ja es

tractés de campaments, de ciutats o de poblets,
eren estabilitzades tragant espiráis o cercles
entorn d'elles, i afegim que en aixó pot veure's
també la identltat deis enquadraments amb els
laberints. (64)
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Chartres.

Amiens.
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iv.3. el número.

Les coses tenen una estructura matemática.

Aquesta estructura és la copia del model percebut
peí Veri?, el logos creador, i ella, que resulta de
la Ide3 i el Número, és l'única realitat auténtica

de les coses: el Número és l'arquetip rector de
l'Univers. ''dS)

Els números, cjue avui dia aparentment ncmés serveixen per a

comptar, han ofert des de l'antiguitat un suport de signiflcat

arquetipic a les elaboracions simbóliques, raitjan^ant l'art deis

traqats geométrics i deis diagrames místics. Expressen no tan
sois quantitats, sino també idees i forces. El número de les

coses i deis fets ofereix a la mentalitat tradicional, mancada del

concepte de casualitat, la possibilitat d'accedir a una comprensió
simbólica deis éssers i deis esdeveniments.
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La interpretado deis números és una de les ciéncies

simbóliques més antigües. Plato el considera el més gran deis
coneixements o el coneixeraent mateix. Conceptes aquests derivats
del més pur pitagorisme, que s'estén per la canea de la mar

M-diterránia al llarg del segle IV. a.C.

ííicómac (66), com Plato, distingeix dues classes de números:
el Húmero Diví o Idea, i el número científic. Segons aixó, la
teoría deis números estava dividida en dues disciplines:
l'Aritmologia (mística o metafísica del Número), que s'ocupa del
Numero Pur, i l'Aritmética, que tracta del número científic
abstráete i que cal distingir segons Ghyka (67) de l'Aritmética o

cálcul actual. La Logística (cálcul) és per Plato la teoría que

s'ocupa deis objectes i no deis números vertaders.

La mística platónica del número fou introduida a l'Europa de
l'Edat Mitjana peí tractat de Música de S. Agustí, on desenvolupa
la idea que el Número guia a la intel.ligéncia de la percepció,
d'alló creat a la realitat divina. Exposa també la idea que música
i arquitectura són germanes i filies del Número i miralls

d'harmonia eterna.

Les xifres árabs i el sistema decimal varen fer

tan fácil el cálcul, que oblídaren la distincíó
entre Filosofía del Número, teoría deis Números i

Cálcul, i la diferéncia entre números ordlnals i

cardínals, i ban hagut d'esperar a la creado de la

teoría de conjunts de Cantor-Rusel 1 per a

descobrir de nou que la xifra 2, el número dos, la

diada o parell, i la idea de Dualítat eren coses

molts díferents...
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La cíéncía acaba d’arribar a una actitud espiritual
análoga en suprimir les barreres entre la
matemática i la lógica: la teoría de conjunts, de
classes i de relacions de Cantor-Rusell-Whíehead i

l'Acciomática d'Hílbert, són capítols d'una ciéncia
única, la nova -Logística-, els elements de la

qual, fítxes simbóliques, representen
indiferentment ficcions lógiques, números o

configuracions geométriques.
(68)

Segons la concepció de Sant Martí (69), els números són els

embolcalls visibles deis éssers. Aquests no només regulen
l'harmonia física i les liéis vitáis, espaciáis i temporals, sino
també les relacions amb el Principi. Tot sorgeix d'un Principi-Un
(punt no manifestat), i tot retorna al Principi com els números a

la unitat. Com més s'allunya un número de la unitat, més s'endinsa

en la matéria i la involució del món.

En la tradició grega els deu primers números (dotze, en

l'orient) són arquetips, símbals o entitats que pertanyen a

l'esperit, i la resta són resultats de les combinacions deis

primordials: de la unitat i peí reflex de si mateix apareix el dos,
el tres resulta de la unió deis dos primers, i el quatre per

connexió deis tres, etcétera; de la suma del temar i i el

quaternari apareix el septenari, i de la seva raultiplicació, el
dodecanari. Deis tres deriva directament el set, i del quatre el
dotze.

Simbólicament el ternari representa l'ordre mental o

espiritual; el quaternari, l'ordre terrestre; el septenari, l'ordre
planetari'i moral; el dodecanari, l'ordre universal.
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Els múltiples d'un número tenen en principi la mateixa

significació simbólica que la seva base, intensificant aquesta

significació, o bé raatisant-la en un sentit particular. Cada
número es veu erapés a superar els seus límits, tendint a engendrar
un número superior. Les pulsacions vitáis són atribui'des ais
números.

El número, com el ñora, és el producte de la paraula i el

signe. Simbólicament, en anunciar un nom o un número, que ens

afecta de prop, desplacem forces invisibles, pero presents, que ens

donen poder sobre el que estera anomenant. Si l'eficácia del Verb
és gran, i la paraula és l'explicació del signe, el número se'ns
revela com l'arrel secreta, producte del so i del signe, ñus de
totes les relacions de l'Univers.

La numerclogia mística i simbólica s'estén per l'Europa de
l'Edat Mitjana mitjan^ant la cabala hebraica i el sofisme musulmá.
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IV.3.1 EL ZERO.

Símbol numéric del no ser, sense valor per si mateix. Liigat
misteriosament a la unitat com el seu contrari i reflex, ocupant

el lloc deis valors absents en els números. Símbol del latent i

del potencial, és l’interval de la generació que, a l'igual que l'ou
cósraic, sirabolitza totes les potencialitats.

És la mort con a estat en qué les forces vives es

transformen. és l'instant de la inversió, de la polartizació, que

separa el fi del semicercle involutiu i el ccmenpament del
semicercle evolutiu en el zodíac. Coincideix amb la significació

\

iniciatica del Boig del Tarot, únic Arcá majar sense enumerar.

Com a cercle que és la seva figura, representa l'eternitat.
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IV.3.2 L'U.

Símbol de la unitat, clarament diferenclat de la resta deis

números, que es manifesten cora la raultiplicitat -la no unitat-.
És un regne absolut i tancat, que no adraet res més que ell mateix.

D'ell deriva tota la manifestado i a ell retorna una vegada
esgotada, i és, per tant, el no manifestat. És el principi actiu
del creador, que es fragmenta per originar la multiplicitat. és el
lloc sirabólic de l'ésser, font i fi de totes les coses; s'identifica

amb el centre cósmic, punt irradiant de la potencia suprema, d'on

parteixen els radis vers la periféria.

Número és una pluralitat constituida a partir
d'unítats: dones l'u no és un número, sinó l'arigen
del número.(70)

Símbol de l'home en peu, únic ésser viu que gaudeix d'aquesta
facultat. Representa l'home actiu, associat a l'obra de la Creació.
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es també el símbol de la revelado, mit.já per elevar l'home vers
l'ésser superior.

És el centre raístic, el Déu únic, que correspon a la primera
lletra de l'alfabet hebreu, Alef.

1

GOO
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IV .3.3. EL DOS.

Símbol de la dualitat, de la contraposició, del conflíete i
del reflex. és l'equilibri deis oposats, xifra de totes les
ambivaléncies i desdoblaments. Primera i la raés radical de les

divisians, d'an es dedueixen totes les altres: el creador i la

criatura, el blanc i el negre, el masculí i el femení, la materia i

l'esperit.

Primer número parell i femení, significa la sexuació del tot
o el dualisme (Geminis), interpretant-se com el lligam de
1'inmortal al mortal, de l'invariant al variant. és el foc de la

inversó, que forma el gresol de la vida, i conté les dues

antípodes. És la imatge de la Magna Mater (la térra).

Múmero del dualisme en qué recalza tota dialéctica, tot

esforq, tot combat, tot moviment. És el principi de la divisió,
tant com el de la síntesi. Expressa l'antagonisme, primer latent i

després raanifest.

1
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Geométricament s'expressa per des punts o

simbolitzant el primer deis dos nuclis raaterials, la

per oposició al creador, la Lluna al Sol. És en si

número de l'etern retorn, del naixement i de la mort.

1 2

una línia,

naturalesa

mateix el
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IV.3.4 EL TRES

Universalment considerat ccm a número fonamental -la tríade-

Primer número señar i masculí, ja que l'u no és señar ni parell, és
unitat. Expressa un ordre intel.lectual i espiritual en Déu, en el
cosmos o en l'home. Síntesi espiritual de la tri-unitat de l'ésser
víj i deis raons creats, que resulta de l'acció de la unitat sobre
el dos. És el producte del cel i la térra. Representa el
suficient, el desenvolupament de la unitat en el seu propi interior
i l'acibament de la manifestació: l'home, fill del cel i de la

térra, que completa la gran tríade.

El número tres és també, cara a primer número señar, símbol
del cel, mentre que el dos es manté com el de la térra. És la
resalució del conflicte plantejat peí dualisme: naixement, zenit i

ocas.

D'altra banda, és per ais cristians l'acabament de la unitat

i.vía*: la Trinitat -Déu es un entra tres persones-, Concepoie
orfrontada amb la religió musulmana que rebutja la Trinitat per
remarcar - la unitat de Déu. Altres són els exemples de la tri-

60 3
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unitat, com és la deis reis niags, que simbolitzen les tres
funciona del Rei del Món: Rei, Sacerdot i Profeta; o cora els tres

elementa de la gran obra alquímica: el sofre, el mercuri i la sal.

La cábala, per la seva part, insisteix que l'acte es produeix
en tres parts: Ir. el principi actuant, causa o subjecte de l'acció,
2n. l'acció d'aquest subjecte, el seu verb; 3r. l'objecte d'aquesta
acció, el seu efecte o resultat. Els primers sefirots es

manifesten així en tres ternaris: Ir. l'ordre raetafísic i

corresponent a l'immanifestat, la deitat suprema, la saviesa, i la

intel.ligéncia; 2n., d'ordre arquetípic i supraformal, la grácia o

misericordia, el judici o rigor, i la bellesa o el verb; 3r., d'ordre
intermedi o formatiu, está relacionat amb l'acció realitzadora o

amb el raateix eos subtil, la victoria -principi director del
progrés-, la gloria -l'ordre just d'execució- i el fonament -les

energies realitzadores d'un pía-.

La Tríade extremoriental pertany a la classe de
ternaris que s'ha format de dos termes

complementaris í un tercer que és producte de la
unió deis dos primers, o, si es val, de la seva

acció i reaccíó recíproca: si s'agafen per símbols,
imatges preses de l'ámbít humé, els tres termes de

tal ternari podran representar-se, dones, de
manera general, com el Pare, la Mare i el fill

(Osíris, Isis, Horus). Ara bé, és manifestament

ímpossible fer correspondre aquests tres termes
amb la Trínítat cristiana, en la quals els dos

primers, de cap manera no són complementaris ni
en certa forma simétrics, sino que, peí contrari,
el segon deriva del primer; quant al tercer, encara

que procedeíx deis altres dos, tal procedéncia no

604
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es cancep de cap manera com a una generado a
filiado (.. J(71)

El ternari ens ve expressat gráficament per diversas sínibals,
tais com el trident, l'esvástica de tres brabas i el triangle com a

más significatiu, primer eos poligonal que cerca un espai tancat.

- fe.OS -



r' mYV'^V t i* oc»» *r> x c■-? iV.VfcWÉ ¿•'tfM'JF I .r»^ «* |C 1 •

3

UNIDAD 1 / 1 \ 1

DUALIDAD 2 / 1 2\ 3 -1+2

TRIADE 3 / 1 2 3\ • = 1+2+3

MATERIA 4¿_J 2 3 áL_A10 = 1+2+3+4
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IV.3.5. EL QUATRE.

fes el segon número parell, 1'ultra-pare11 i femení. Sírabol de
la térra, de l'espacialitat terrestre, del situacional, deis líraits

externs, de la totalitat mínima, de l'organització racional i de

l'estátic, que cal relacionar amb el quadrat, el cub i la creu.

fes el número de la solidesa i de les relacions tangibles.
Místicaraent relacionat amb el tetramorfos. Hi ha quatre punts

cardinals, quatre vents, quatre estacions, quatre elements, quatre

pilars de l'univers, quatre fases de la lluna, quatre humors,

quatre rius en el paradís, quatre lletres en el nom de Déu (IHVH),

quatre lletres en el primer home (ADAX), quatre evangelistes,

quatre vivents, quatre genets en l'Apocalipsi, quatre ángels
destructors, quatre cantonadas de la térra, quatre muralles en la
ciutat de Jerusalem, i quatre campaments en les tribus d'Israel,

amb quatre emblemes (lleó, brau, home i áliga).

Un rlu sortía d'Edén per regar el jardí, i d'allá
es destríava en quatre bragas.(72)

6C>d
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Després d'aixó, vaig veure quatre ángels drets ais
quatre anglas de la térra, que retenien els quatre
vents de la térra perqué no bufés el vent ni sobre
la térra ni sobre el mar, ni sobre cap arbre.(73)

Quan s'hauran complert els mil anys, Satanás será

deslligat de la seva presó, i sortirá per enganyar

els pobles pagans deis quatre costats de la
térra C...K74)

Faré venir sobre Elam quatre vents de les quatre
ex tremítats del cel i els dispersaré a tots quatre
vents (...)(75)

(...) Així parla el Senyor Jahavé: Vine deis quatre
vents, esperít, bufa sobre aquests morts i que

visquín.(7Q)

El quatre o tétrade és el tercer número de la tetraktys
pitagórica, produida per l'addició deis quatre primers números
(1+2+3+4 = 10). És dones també el signe de la década, simbolitzant
la totalitat del creat i del revelat.

Segons la tradició sufí, quatre són els elements i quatre són
les portes que ha de travessar l'adepte de la via mística; cada

porta está associada a un deis elements fonamentals: Ir. l'aire,

que és el coneixement del LLibre; 2n. el foc, que és la de l'asceta;
3r. l'aigua, que és la del coneixement místic -l'agnóstic-; 4rt. la
térra, que és la fusió amb déu -l'amant-.
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IV.3.6. EL CIUC

Anomenat pels pitagorins número nupcial, arquetip abstráete
de la generació, uneix el primer número parell, anomenat matriu,
amb el primer señar, dit baró (2+3=5).

Meitat de deu, participa del seu simbolisme i és síntesi de
les seves propietats. Número de la bellesa viva i harmónica.

La quinta esséncia o éter actuant sobre la matéria. Els cinc

sentits corresponents a les cinc formes sensibles de la matéria;

el centre de la creu deis quatre elements. és també el simbal de

l'home, amb els quatre membres regits peí cap com els quatre dits

peí polze; cinc quadrats de llarg i cinc d'ample, essent el pit el
lloc d'intersecció formant una creu en un quadrat. Dos eixos, un

de vertical i l'altre hortizontal, passant per un mateix centre,
sírabol de l'univers i de la perfecció divina, que no pot desitjar
més que l'ordre i la perfecció.

e i o



.T .M A r A x «a¡M i t 3» c i *S en c» L temple roni*mc .El im fcr.o 1 i «ni 1 “o n

Geométricament correspon a l'harmonia pentagonal deis

pitagorins o al simbolisme hermétic de l'estrella de cinc puntes,
o flor de cinc pétals. Esquema freqüent en la naturalesa

orgánica, que es relaciona així mateix arab la Secció Áuria i que

deixa la seva marca en l'arquitectura de les catedrals.

El cinc respecte al sis és el

Macrocosmos, 1'hoiae individual respecte a

Microcosmos respecte
l'Honie Universal.

al

-611-
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IV.3.7. EL SIS.

És el número de l'anbivaléncia 1 de l'equilibrl, deis dons

recíprocs i deis antagonismes. És el número de la perfecció en

poténcia, a la vegada que la prava entre el bé i el mal. Número
de la creació, del mediador entre el principi i la manifestació,
així com del pecat.

(...) quí siguí intel.ligent, que calculi la xifra de
la béstia, que és una xifra d'home; la seva xifra

és sis-centes seíxanta-sis.(77)

Vitrubi l'assenyala com el número perfecte, ja que és la suma

i la multiplicació deis tres primers números. Correspon també a

les sis direccions de l'espai (dues per dimensió) i a la
terminació del moviment.

Geométricament el sis s'expressa per l'hexágon, o millar
encara per l'hexágon estrellat, que és la conjunció de dos

triangles-invertits, suma del pensament hermétic. Conté en primer

6 1 2
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lloc els quatre elements, entre els quals se sitúen convenientment
les quatre propietats de la matéria; el foc combina la calor i el

sec; l’aigua, la humitat i el fred; la térra, el fred i el sec;

l'aire, la humitat i la calor. Amb el centre també hi podem trobar
els set metalls, així com els set planetes, que resumeixen la
totalitat del cel.

Tot el pensament i el treball alquímics es resumeixen en la
transmutado de l'imperfecte -periféria- al perfecte -el centre-
(l'or i el sol). Aquesta estrella és a l'Occident el Segell de
Salomó o l'escut de David, emblema d'Israel.

Sis es quasi exactament la relació de la circumferéncia amb

el radi.

FOC

€. ^ 3
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IV.3.8. EL SET.

Número de l'ordre complet i del període cíclic. Composat per

la unió del ternari i el quaternari, del triangle i del quadrat (el
cel sobre la térra). Correspon a l'estrella de set puntes, a les
sis direccions de l'espai més el centre. Gamma essencial deis
colors i del so. Representa la totalitat de l'Univers en moviment.

El set sirabolitza els set dies de la setmana, els set

planetes, les set esferes, els set dies de la creació, les set

edats del món, els set ángels de la Preséncia, els set Dons de

l'Esperit Sant, les set virtuts, els set pecats, els set raanaments,
els set Patriarques, els set metalls, etcétera. En l'Apocalipsi,
les set esglésies, les set estrelles, els set esperits de Déu, els
set segells, les set trompetes, els set trons, els set caps, les
set plagues, els set reis, etcétera.

En el cicle complet de la perfecció dinámica. Cada període
lunar dura set dies i els quatre períodes tanquen el cicle (7x4=28,
1 -*-2+3+4+5+6+7=28). Indiquen el sentit d'un canvi després d'un
cicle conáumat, una renovado positiva.

€. 1 A
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Geométricament expressat, refegin el centre, en l'hexagrania.
Té sis angles, sis costats, a sis bracos d'estrella, desenvolupant
el centre el paper d'un seté. Simbolitzen la totalitat de l'espai i
del tenips.

El set també expressaria els set estats de la matéria, els
set graus de la consciéncia, les set etapes de revolució:

1- consciéncia de eos físic, desitjos aquietats de manera

elemental i brutal.

2- consciéncia de l'emoció, les pulsacions es compliquen amb
el sentiment i la imaginació.

3- consciéncia de la intel.ligéncia, el subjecte classifica,
ordena, raona.

4- consciéncia de la intuido, es perceben les relacions amb
l'inconscient.

5- consciéncia de l'espiritualitat, desafecte de la vida
material.

6- consciéncia de la voluntat, que fa passar del saber a

l'acció.

7- consciéncia de la vida, que dirigeix activitat cap a la
vida eterna i la salvado.

1 S
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Fiió recollit per Climent d'Alexandria, afirma que
els set braqos de la menorah ÍCanelobre)
representen els set planetes, essent el del centre
el Sol, que els dona a tots la seva llumC..)
afegint que aquest tall s'identifica amb Crist, que
és el Sol de Justicia. (77b)

£• i e
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IV.3.9. EL VUIT.

Universalment entés com el número de l'equilibri cósmic. Les
dlreccions intermédies; és el número de la rosa deis vents, de la

Torre deis Vents Atenesa.

Octonari, dos quadrats o octágon. Forma resultant de la unió
entre el Cel i la Terra, entre el cercle i el quadrat. És el
símbol del món intermedi, així com de la regeneració. Motiu peí

qual, a l'Edat Mitjana, baptisteris i cúpules prenen la forma

octagonal.

Com a signe formal, representa l'etern moviment de l'espiral
deis cels (doble línia sigmoidea, signe de l'infinit). Correspon,
en la mística cosmogónica medieval, al cel de les estrelles fixes,

simbolitzant la superado de les influéncies planetáries.

tí. 1 7
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Com a primer dia que succeeix a la creació, anuncia l'era
futura i eterna, a més a más de la resurrecció de Crist i de

l'home. Si el set és el número més reiterat en l'Antic Testament,

el vuit ho és en el Nou.

€• 1 ©
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IV.3.10. EL NOU.

Triangle del ternari. Triplicitat del triple. Imatge
completa deis tres mons.

Els eglpcis l'anomenaven la muntanya del Sol, que significa
l'evolució en els tres mons: diví, natural i intel.lectual. Arquetip
trinitari d'Osiris-Isis-Horus, que representa l'esséncia, la
substáncia i la vida. Cada món está simbolitzat per un triangle
-ternari-, el cel, la térra i l'infern. Nou és la totalitat deis

tres mons.

Crltim de la série de les xifres, anuncia a la vegada un fi i
un nou comen<;ament. Símbol de la raultiplicitat que retorna a la
unitat. La transcripció a un nou pía. En ell es troba la idea del

naixement, al mateix temps que la de mort. Expressa l'acabament
d'un cicle, el terraini d'un caraí, el tancament del cercle.

El nou és també la mesura de les gestacions i de les

recerques fruitoses, simbolitzant el coronament deis estorbos i el
termini d'una creació.

€>2.2.
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IV.3.11. EL DEU.

Té el sentit de la totalitat, de l'acabament, del retorn a la

unitat després deis nou números primers; és dones la imatge de la
totalitat en moviment. Símbol de la realització personal, és
també, con a número parell, el comenqament d'una nova série total.
El deu és l'anomenat número de la perfecció des de l'antic Orient,

ja que la seva significació está Hígada a l'univers creat i
increat. Deu és també el número deis raanaments de Déu, el conjunt

de la llei en els seus múltiples aspectes.

Segons Nicómac, en la década trobem l'ordre necessari de la

raultiplicitat il.limitada, on preexisteix un equilibri natural entre
el conjunt i els seus elements. Serveix de mesura cora un escaire

i una corda en mans de l'ordenador. (78)

Els antics estimaren perfecte el número deu perqué
el prengueren del número deis dits de les mans;

deis dits neíx després el pam, i del pam el peu.

Per aquest motiu, Plato estima perfecte el número
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deu, perqué per mitjá de coses individuáis, que els

grecs anomenaren mónades, es forma la desena. (79)

La tetraktys pitagórica és un triangle de deu punts

disposats en quatre pisos. En el seu vértex, un sol punt que

simbolitza la unitat, la divinitat i el principi de tot, l'ésser
encara no maniíestat. La segona linia está representada per dos

punts, origen de tota manifestado que simbolitza la primera

aparició i el seu desdoblament (díade) en masculí i femení, Adara i
Eva; és la dualitat de tota manifestació. A sata, els tres punts,

que corresponen ais tres nivells del món, infernal, terrenal i

celestial; corporal, intel.lectual i espiritual. I la base de la

pirámide, amb els seus quatre punts, simbolitza la térra, la

multiplicitat de l'univers material, els quatre elements, els quatre

punts cardinals i les quatre estacions. El conjunt constitueix la
década, o la totalitat de l'univers.

4
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IV.3.12 EL DOTZE.

Número de l'ordre cósmic i de la salvació. Lligat a la roda
o al cercle. És el producte deis quatre punts cardinals pels tres

plans del món (3x4 = 12). Divideix el cel, considerat cora una

cúpula, en dotze sectors que corresponen ais dotze signes del
zodíac. El duodenari, que caracteritza l'any i el zodíac,

representa també la multiplicado deis quatre elements pels tres

principis alquímics (sofre, sal i mercuri); o els tres estats de
cada eleraent, en les seves fases successives d'evalució, culminado

i involució.

Pels escriptors bíblics, és el número de l'elecció del pable
de Déu, el deis pilars tradicionals de la ñau, el deis fruits de
l'arbre de la vida, el deis Apóstols, el deis Sacerdots i les joies,

el de les tribus d'Israel, el de les portes de la Jerusalem

celestial, etcétera.

Els filis de Jacob foren dotze: Filis de Lia:

Rubén, el primogénit de Jacob; després Simeó, Leví,

Judá, Issacar i Zabuló. Filis de Raquel: Josep i
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Benjamí. Filis de Balá, la criada de Raquel: Dan i
Naftalí. Filis de Zelpá, la criada de Lia: God i

Aser. (80)

Tenia la muralla molt alta amb dotze portes, i a

les portes, dotze ángels, i uns noms gravats, que

són els de les dotze tribus deis filis d'Israel.

(81)

La muralla de la ciutat reposa va sobre dotze

pedres de fonament, i sobre aqüestes pedres bi
bavia els noms deis dotze apóstols de l'Anyell.(.82)

€•26
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IV.3.13. ALTRES NÚMEROS.

L'onze: És el signe de l'excés, de la desmesura i el
desbordaraent. El aue defineix el desordre, la malaltia o la falla

de l'univers. Ja siguí cora el comenqament d'una renovació, o com

una ruptura vers la década.

El tretze: Significa mort i naixeraent, canvi i renovació

després del final. Correspon a la mort en els Arcans ma.jors del
Tarot. és el tretzé capítol de l'Apacalipsi, la Béstia, l'Anticrist.
Són els tretze coraensals de l'últim sopar de Crist. Com a eleraent

exéntric, marginat i errátic, es destaca de l'ordre i deis ritmes
normáis de l'univers (12+1).

El dlsset: Aquest número está en relació arab el setanta-dos,

peí fet que el primer és la suma i el segon el producte de nou i

vuit. Presenta una gran importáncia simbólica, essent el número

de les antigües consonants gregues, dividides en nou mudes i vuit

semivocals o semiconsonants. En la tradició islámica és el número

de gestos litúrgics i de paraules, de les cinc oracions diáries.
En alquimia és la forma de qualsevol cosa d'aquest món.
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El vint: Correspon a la lletra Thav, última de l'alfabet
hebraic, amb un valor numéric de 400; i també a l'últim Arca major
del Tarot: el Món.

(3x7), atributs de

Número de la maduresa, xifra de la perfecció
la saviesa.

El vint-i-dos: El total de les lletres de la cébala, tres

mares, set dobles i dotze simples, que expressen l'univers. Els

capitols de l'Apocalipsi, els Arcans raajors del Tarot.

El vint-l-quatre: La doble harmonia del cel i la térra

(12x2). El número de sacerdots, cantors i ancians.

El trenta-sis: La doble tetrácto ((1+3+5+7) + (2+4+6+8)=36),
és la suma deis auatre priraers imparells i els quatre primers
parells. Entre els pitagórics era considerat con el gran

quaternari. és la suma també deis cubs deis tres primers números.

És el

en el calendari litúrgic.

número de l'espera bíblica, període clau

El setanta: Idea de totalitat, indica en la Biblia la

universalitat. Número de pobles dispersos per la térra, segons el
Génesi, després de la construcció de la Torre de Babel.
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Part que forma un tot en el tat, un microcosmos en

el macrocosmos.

51 mil: Concepte de temps infinit, els dies de l'arbre de la

vida, la durada del regne de Crist. Simbolitza la imraortalitat i

la íeiieitat.

l'abundáncia. La

considerada com una

Simbolitza

transfiguració
nova creació.

la plenitud, la
de la térra i

felicitat i

deis homes,
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IV.4. LA GEOMETRIA.

Es díu que la ciencia geométrica fou iniciada pels

egipcís, ja que, en desbordarse el Nil i esborrar-
se amb el fang els límits deis camps, es comenqa

(aíxó dona nom a la disciplina) a delimitarse

mitjanfant línies i mesures les terres que calía
dividir. Més tard aquesta cíéncía arriba a una

alfada tal, que comentaren també a mesurar-se els

espaís maríns, els cels i el fírmament (...)
les quatre parts en qué es dívideíx la geometría
són: el pía. l'extensió numerable, l'extensió
racional i les figures solides. Les figures planes
són les que están delimitades per la longitud 1 la
latitud. Segons Flato, el seu número és el cinc.
L'extensió numerable és la que és susceptible de
ser dividida pels números de l'aritmétíca. Són

extensions racionáis aquelles les mesures de les

quals podem conéíxer; irracionals en canvi,

aquelles les mesures de les quals s'ígnoren. Les

figures solides són aquelles que están delimitades

per la longitud, la latitud i l'algada. (83)

€. ÜO
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Les priraeres propietats de les figures georaétriques foren
establertes en les cultures primitives, oer raétodes purament
experimentáis. En el tercer milenni a. J.C. els egipcis i caldeus,
mesuraven i dividien les superficies de les terres en triangles,
rectangles i trapezis. Peró no és fins a Grécia quan s'introdueix
el raétode geométric actual (demastracions de propietats generáis).
Aquesta geometría racional o deductiva és deguda principalment a

Tales de Xilet (84), Pitágores 1 Eudoxi (85). Al valtant del s. VI
a. J.C. la geometría grega és ja una ciéncia; i és al s. III a. J.C.,
amb Euclides, quan experimenta el seu máxim floriment lógic. Els
árabs conservaren i transmeteren a l'Occident la ciéncia grega.

Des del temps d'Euclides la geometría es fonamenta sobre
diferents axicraes o postulats, que han d'acomplir les dues
condicions següents: 13 els axiomes han de ser compatibles, aixó
és, que no entrin en contradicció entre ells mateixos; 23 els

axiomes han de ser independents, que no n'hi hagi cap que es

demostri a partir d'un altre.

La geometría estudia les relacions directes o indirectes deis

elements que configuren un espai, per relació de: enllaq o

incidéncia, igualtat o congruencia, paral.lelisme, cantinui'tat i
ordenado. La geometría és una estructura o conjunt de regles
codificades que conjuga elements simples, analitzats anteriorment

per separat. Aquesta estructura és una totalitat en si raateixa, un

sistema de transformado, de creixement o de decreixement

autoregulable, conservant tots els seus valors essencials. Les

relacions estructuráis són: el suport, on es mouen els elements;

l'interval, separado o distanciament; la freqüéncia, repetido per
unitat espacial; i ritme, successió i harmonia deis valors formáis.

Mentre que en el desenvolupament deis elements estructuráis hi ha:

l’acoblament o juxtaposició d'elements iguals; el creixement o

«5.3 1
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desenvolupament per semblanza; el moviment (gir o translació) o

desplaqament; i la transformado o deformado topológica de la
forma.

El eos humá, sírabol del microcosmos, ha estat considerat ja

des de l'antiguitat la clau mestra del trac;at i de la

proporcionalitat, a l'igual que resquema harmónic musical i la
divisió racionalitzada. Mitjanqant l'estudi i 1'observado de la
naturalesa, podem arribar a descobrir i desxifrar les veritables
liéis geométriques.

La tradició esotérica es fonamenta en la idea mágica que les
coses són simultániament: la realitat del que son, el so que

emanen, la figura que contenen i representen, i el número que

sintetitzen en la seva figura. Per tant, existeix entre totes les
coses un nexe ocult que les uneix.

La Creació consisteix essencialment en el cosmos succeint al

caos. L'Esperit penetrant en la substáncia informe. Les formes

geométriques tradueixen la complexitat interna de la Unitat Divina

a la unitat múltiple (36). Simbólicaraent reflectit per la série de

figures geométriques regulars contingudes en el cercle i l'esfera.

632



IV.4.1. EL PUNT.

El punt és la unitat -l'un-, l'origen, el centre, el Principi
de l'emanació i el termini de la vida, la conclusió o el final, el
focus d'influéncies, element integrador o dispersador, l'equilibri o

l'harmonia, el so primordial i el germen interior de la
maniíestació.

Com a element de conjunt, és l'extensió de la maniíestació

primera, dins de l'espai: intersecció de forces o antagonismes, la
intersecció deis braqos de la creu. El punt simbolitza l'estat
límit de l'abstracció del volum. Centre del cercle a l'esfera. Límit

mínim de l'extensió, que es considera sense longitud, latitud ni

profunditat.

Les agrupacions de punts poden relacionar-se arab el número o

amb la idea que aquesta simbolitza. Cal distigir entre el punt
metafísic -unitat primordial- i el punt matemátic -posicional-.
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La figura primera de la ciencia geométrica és el

punt, que és indivisible. (87)

Fot parlar-se de l'existéncia de dos géneres de
punt, el que está marcant l'extensio -simkol de la
virtut creadora- i el que, com Ramón Llull volia
en la seva Nova Geometría, posseeix la mínima
extensló pensable o representable -símbol del

príncipi manifestat-. (88)

6 34
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IV.4.2. LA UNIA.

La línia és la imatge de la dualitat i la polaritat. Indica
direcció, silueta, liniit, encontré, successió de punts en

continuitat i origen de ritmes.

Axioma: dos punts qualásevol determinen un conjunt de punts
indefinits, anomenat segment, tal que dos punts qual^sevol d'aquest
segment determinen un altre segment.

Teorema: una recta está determinada per dos qual^sevol deis
seus punts.

La línia simbolitza la comunió entra la causa i l'efecte,
entre l'increat i el creat; com a acció o pas entre l'un i l'altre,
más que com a estructura del món. Ordenadora i originadora
d'eixos, equilibris i proporcions, es manifesta com: Ir. activa

-vertical- eix que uneix el damunt i el davall, el cap i els peus,

el Cel i la Terra; 2n. passiva -horitzontal- separado entre els
dos nivells de l'espai, el damunt i el davall; i 3r. dinámica

-diagonal- la tensió entre angles oposats d'un espai.
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IV.4.3. ELS POLíGQtíS.

El polígon, del grec polis=niolt i gonos=angle, és un cas o

figura propia de la geometría plana, és una proparció del pía
liraitat per segments rectilinis, cada un deis quals és un costat, i
el punt comú a cada dos és un vértex. La recta que uneix dos

punts no consecutius s'anoraena diagonal; els angles formats per

cada parell de costats es diuen interiors o del polígon; el conjunt
de tots els costats és anaraenat contorn o perímetre.

Els polígons que tenen els costats iguals es diuen

equiláters, i els que tenen els angles iguals, equiangles. Equiláter
més equiangle dona com a resultat un polígon regular; és a dir, el

que té tots els seus cantons i angles iguals. Tot polígon regular

pot inscriure's en una circumferéncia. Un polígon regular pot teñir
des de tres cantons a un nombre qualsevol. Podem considerar la

circumferéncia com un polígon regular d'un nombre infinit de

costats. Un polígon és convex si cada angle interior és menor o

igual a 180*; si no, és considerat cóncau.
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Podem distingir els polígons segons el seu nombre de
costats: 3 costats, triangle; 4 costats, quadrat; 5 costats,

pentágon; 6 costats. hexágon; 7 costats, heptágon; 8 costats,
octágon; 9 costats, enneágon; 10 costats, decágon; 12 costats,
dodecágon; 15 costats, pentadecágon; etcétera. Aixó no obstant,
només els de 3, 4, 6, 8, 10, 12 i 15 costats, és possible
construir-las amb regle i compás, segons la metodología
euclidiana.

637
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IV.4.3.1. EL TRIANGLE.

Delimitat per tres punts i tres reates, representa la mínima

superposició i el mínim tamcament possible d'un espai. És el

primer i el més simple deis polígons, indica l'inici del maviment
i está relacionat simbólicament amb el número tres o temar!.

El triangle equiláter simbolitza la divinitat, l'harmonia i la

proporció. Inscrit en la circumferéncia, el seu costat és igual a

r VT, i el radi d'aquesta és equivalent a l'hexágon.

El triangle equiláter en representa la tradició jueva la

imatge de Déu, el ñora del qual és innominable. Les relacions que

s'estableixen entre triangle dret i invertit, essent l'un reflex de

l'altre, són sii/bols representatius de la naturalesa divina i

humana de Crist; a la vegada que són també la muntanya i la
caverna.

Alquímicament el triangle equiláter amb la punta cap a dalt
simbolitza el foc i amb la punta cap a baix l'aigua; amb el vértex
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amunt i truncat, l'aire, i arab el vértex cap a baix i truncat, la
térra. L'enlla<; representa la conciliació de les energies
contráries i el sentit de l'harmonla.

£39
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IV.4.3.2. EL QUADRAT.

És el polígon de quatre costats i angles iguals. Els extrems
de dns diámetres perpendiculars d'una clrcumferéncia defineixen
els vértexs d'un quadrat inscrit (r '/T).

Relacionat amb el número quatre, és l'expressió geométrica de
la quatemitat, representada pels quatre elements. Aquests eleraents
no són esséncies particulars sino estats o nivells de combinació.

El fet fonamental són les quatre tendéncies o impulsos naturals:
calent-fred i humit-sec. Del calent i sec, en neix el foc; del

calent i humit, en surt l'aire; del fred i sec, en neix la térra;

del fred i humit, l'aigua en el cor del món. El mateix passa dins
el Microcosmos que és el cor de l'Home.

És el símbol de la Terra, per oposició al Cel, al mateix

teraps que símbol de l'Univers Creat -Terra i Cel-, per oposició al
no creat i al Creador. És l'antítesi del transcendent.
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IV.4.3.3. EL PENTÁGOí.

Del grec pénte, que vol dir cinc i que simbólicament expressa

la unió deis desiguals. El pentagrama, pentagonal o estrellat,

representa la poténcia, que és fruit de la síntesi de torces

complementáries. Els cinc bracos del pentagrama són la unió del 3,

que significa el principi raasculí, i del 2, que correspon al
principi femení.

El pentagrama estrellat era per ais egipcis el simbol o la

imatge del fill d'Isis i del Sol, autor de les estacions i del

moviment cíclic. També ha era d'Horus, símbol de la matéria

primera, font de la vida i de la llavor universal de tots els
éssers.

La pentada és també el número de l'harmonia en la

salut 1 la bellesa realitzada en el eos humá. La

seva imatge gráfica, el pentalfa o pentagrama

-pentagrama estrellat- será, dones, a la vegada, el
símbol de l'Amor creador 1 el de la bellesa viva,

de l'equílibri en la salut del eos humá, que,
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projecció de l'ánima en el pía material, reflectelx
en ella el gran ritme de l’Ánima del Món o Vida
Universal. (...)

Aquesta idea de l'analogia, de la correspondéncia
entre 1'estructura -el Número- i el ritme del

Cosmos i els de l'Home, entre el Macrocosmos 1 el

Microcosmos, com s'anomenará més tard, inspira i
fecunda durant més de dos mil anys la filosofía
tant profana com religiosa. (89)

Unint de das en dos els vértexs del decánon, obtindrera el

pentágon regular, inscrit en la circumferéncla. Costat del pentágon
= r/2 /ÍÓ-2'/í.

€•44
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IV.4.3.4. L'HEXÁGON.

Del grec Héx, que vol dir sis, está relacionat simbólicament
amb el significat d'aquest número.

Si sobre la circumferéncia portem cordes iguals al radi
d'ella raateixa, obtindrem l'hexágon. Si unira tres vértexs de forma

alternada, formaren! un triangle equiláter.

L'hexágon inscrit en el cercle simbolitza a la vegada el
cicle de les revolucions del temps terrer -hexágon- i la duració
infinita -cercle-.

L'hexagrama está composat per dos triangles superposats, un

amb la punta cap avall i l'altre cap amunt, de manera que el

conjunt constitueix una estrella de sis puntes, que simbólicament

representa la síntesi de les forces evolutives i involutives,

mitjanqant la interrelació deis dos ternaris.
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IV. 4.3.5. L'OCTÁGON.

Del grec Octa, que significa vuit, i per tant, amb el
simbolisme propi d'aquest número. Geométricament considerat con

l'estat intermedi entre el quadrat i el cercle, representa, la via
de la purificado del quatre o quadrat -Terra- per arribar al
cercle -perfecció i eternitat-.

L'octágon simbolitza la resurrecció i la vida eterna, que

s'assoleix per la immersió del neófit en la font baptismal. és per

aquesta raó que molts baptisteris i cimboris de l'Edat Mitjana són
de planta octagonal.

Els extrems de dos diámetres perpendiculars, d'una

circumferéncia, i les seves bisectrius, ens defineixen els vértexs

de l'octágon.

€.4.0
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IV.4.3.6. EL DECÁGON.

Del grec Déka, que significa deu, participa simbólicament de
la significació d'aquest número. Geométricament, el costat del

decágon regular, inscrit en una circumferéncia, és igual al segment
áuric del radi.

1=¿LiL , r
2

A

F

€49
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IV.4.3.7. EL DODECÁGON.

Del grec Dodeka, que vol dir dotze, participa de la

significació simbólica d'aquest número. Geométricament, les
bisectrius deis angles centráis d'un hexágon ens determinen els
vértexs del polígon de doble número de costats.

fc.E»C>
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IV.4.4. ELS POLíEDRES.

El políedre regular és tot políedre convex les cares del qual
són polígons regulars iguals, i ais vértexs del qual arriben el
mateix número de cares.

Tot políedre regular pot ser inscrit en una esfera, i el seu

nombre está reduit a cinc. Aquests políedres són anomenats cossos

platónics, ja que és Plato el qui els utilitza per definir la seva

cosmografia. De cares triangulars tenim: el tetráedre, l'octáedre i

l'icosáedre; de cares quadrades: l'hexáedre; i de cares pentagonals:
el dodecáedre.

El tetráedre és un políedre piramidal de quatre vértexs, sis

arestes i quatre cares; en cada vértex concorren tres triangles.
Simbólicament se'l relaciona amb el foc.

¿SI
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L'octáedre és un políedre en doble pirámide, de vuit cares

-quatre a quatre-, sis vértexs i dotze arestes; en cada vértex
concorren quatre triangles. Simbólicament relacionat amb l'aire.

L'icosáedre és un políedre amb vint cares, dotze vértexs i
trenta arestes; en cada vértex s'agrupen cinc triangles equiláters.
Simbólicament relacionat amb l'aigua.

L'hexáedre o cub és un políedre de sis cares quadrades, vuit
vértexs i dotze arestes; cada vértex está format per tres cares.

Simbólicament relacionat amb la térra.

El dodecáedre és un políedre de dotze cares pentagonals, vint
vértexs i trenta arestes; en cada vértex concorren tres cares.

Simbólicament assumeix el paper d'expressar l'Univers sencer. No
només com a imatge del cosmos, sino també com a número.

Representa el misteri de les evolucions, des de l'estat físico-

químic al vital, des de l'estat fisiológic a 1'espiritual. Eli és el
resum de la Historia i el sentit de l'Univers.

El dodecáedre cobra tot el seu sentit en la

perspectiva de la simbologia pitagórica deis
números i de l'idealisme platónic. El número, com

la idea, expressa les realitats intangibles,

suprasensibles, que són els típus o madels eterns ¡y
de les coses d'aquí baix; aqüestes no són sino una

participado més o menys adequada en aqüestes

perfeccíons ímmutables, que són els números i les
idees. (90)
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L’espai només permet la construcció de les cinc formes
regulars citades. Agrupant figures regulars planes de diferents
tipus i mantenint les característiques deis vértexs podrera obtenir
només catorze políedres más, en aquest cas semiregulars. Els

políedres semiregulars tenen els vértxes de tercer, quart o cinqué
ordre, amb cares de tres, quatre o cinc arestes. Si contenen

triangles o hexágons, es troben sempre en múltiples de quatre; 4,
8, 20, 32 i 80. Si tenen quadrats i octágons, es donen en

múltiples de sis: 6, 12, 18 o 30. I si hi ha pentágons o decágons,
el seu número será de dotze (91).
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NumeroGeometría estáticadinaniica
MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

ATR1BUTSMATEMATICS

0

divinaesséscia

divina®sséncia

elpunt,elprincipii origendetotselsnúmeros

Creadcr Intelecte Ánima

un primordial permanent,etern innat adquirít vegetatiu animal racional

Creador

un primordial permenent,etern
Cosdividiten cinesparta

esquerra (ireta

Constituciódeis animáis

duesextremitats iunalínia mitja

unameitatdetotsels números,estáncontats mitjaneantaixá harinonia,primernumeroseñar estabilitat primernúmeroquadrat

Materia

original psiquic universa1 nonatural

i

/ni

uatre unmrs

flema sang bilisgroga bilisnegra

primernumero circular

Natura

éter loc aire aigüa,térra

Cinc sentits

vista ol'da>■'" offatT gust tacte

primernumerocomplert elnúmerodelessuper¬ ficiesd'ur.cub

Ces

d«/munt sota darrera dreta,esquerra

Sispodersdel movimenten sisdireccions
Ad^vant ^dérrera adalt abaix dreta.esquerra

primernúmeroperfecte

Univers

setplanetes visiblesiset diesdela setmana

Poders actius

atracció sosteniment digestió repulsió,naixement nutrició,formació
primernumerocúbiciel númerodelesnotes musicals

qualitats

freí,sec f ref,humit calent,humit calent,sec

Qualitats

fretí,sec fretí,humit calent,humit calent,sec ossos,cervell nervis,venas sang,cara,pe11, ungíes,cabe11

primerseñarquadrati l'últimdeisdigits

9

O

Essorsd'aquesta térra

mineral vegetal animal

Nouelements delcos

númeroperfecte primerdeisnúmerosde duesxifres

10

O

Elstetractis sagrats

cuatreprimers essersuniversals
Disposiciá básicadel

foc,calent,sec,est. térra,fred,sec,sud. aire,calent,humit, oest.. aigtla,fred,humit,nor^

cap,coll,pit,llombrígol, abdomen,cavitattorácica, cavitatpélvica,dues, cuixes,duescarnes, dospeus

primernumeroexcesiu

12

O

28

O

360

Zodíar.-áries,lleó sagitari,taure,verge capricorni,geminis,
1liure,aquan,cáncer escoiof.neix-’s

Dotzeorificis delcos

dosulls,duesfoses nasals,duesorelles, dosmugrons,unaboca, doscanalsd'excreció, llombrígol

segonnúmerocomplert

Estacionsde
1Luna

1a

cadacjuartequivala- setmana,setdiesrep resentensetplaneteis
Vint-i-vuit vertebras

númerodegrausenel cercle

Númerodedies solars

Númerode venesen elcos

(92)
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IV.5. ELS QUADRATS D'INTERRELACló NUMÉRICA 0 MáGICS.

Eis quadrats d'interrelació numérica es basen en la divisió

del quadrat en 9, 16, 25, 36, 49, 64 o 81 caselles; segons siguin
de 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 o 9x9. La combinació numérica del

quadrat és tal que, sumant les columnes en horitzontal, vertical □

diagonal, el resultat final és serapre el mateix.

Agrippa els anomena les Taules Sagrades deis Planetes, ja que

representen els Números o Idees del pensament Diví, simbolitzant
així mateix els set esglaons del Temple de Cálamo (93).

Els segells planetaris s'estableixen de la forma següent:

I Saturn, per quadrat mágic amb 9 caselles de plom.
II Júpiter, per quadrat mágic amb 16 caselles d'estany
III Mart, per quadrat mágic amb 25 caselles de ferro.

IV Sol, per quadrat mágic amb 36 caselles d'or.

V Venus, per quadrat mágic amb 49 caselles de coure.

VI Mercuri, per quadrat mágic amb 64 caselles d'aliatge de

plata (mercuri).
VII Lluna, per quadrat mágic amb 81 caselles de plata.
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El Djadmal és un quadre o pía que deriva del quadrat mágic,
essent una expressió técnica de la mágia árab, difosa en el raón
islámic a partir del s. XIII. Són possibles múltiples corabinacions,
inscrivint-se en les caselles no pas xifres sino nams o paraules
mágiques. El más conegut consta de set vegades set caselles, on

s'inscriuen: Ir. el Segell de Salomó; 2n. les set sawakit, o

consonants que no apareixen en la primera sura de l'Alcorá; 3r.
els set noms de Déu; 4rt. el nom deis set esperits; 5é. els ñoras

deis set reis del Genis; 6é. els noms deis set dies de la setraana;

i 7é. els noms deis set planetes.

El quadrat mágic de Plini está construi't per cinc lletres

disposades en cinc línies, de forma tal que llegint d'esquerra a

dreta, de dreta a esquerra, de dalt a baix o de baix a dalt, no

canvia ni l'ordre, ni el significat o sentit de les paraules.

$ A T 0 R

A R E P Q

TENET

ROTAS

El quadrat mágic evoca dins deis seus límits el sentit del

secret i del poder araagat. Mitjá per captar i mobilitzar un poder,
dins de la representado simbólica del nom o número que deté.

La filosofía, la mística i la teología medievals,
tant la musulmana com la cristiana, expressen el
seu pensament amb diagrames. (94).

ese
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A nivell formal i funcional son com els mándales orientáis,

reproduint la realitat cósmica, la qual s'expandeix des del centre
retornant a aquesta per mitjá de la contemplació. El quadrat mágic
és una via de concentrado, meditado i contemplado, que vol
cercar la identificado de l'espectador amb el centre, mitjan^ant
la intraversió d'aquest amb el diagrama. El quadrat ofereix
múltiples lectures o corabinacions, essent el seu llenguatge poc

definit en un intent d'abastar-ho tot.

planta del claustre
de Sant Pau del Camp

6. S 7
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IV.5.1. 3x3 EL QUADRAT IÍÁGIC DE SATURN.

La forma más simple de quadrat mágic consta de 9 caselles,
amb els nou primers números que sumen sempre 15 (número secret)
i amb la casella central ocupada peí número 5 (número sagrat de
la pentada) representant el centre del món.

Aquest quadrat sirabolitza l'equilibri del cosmos: els números
femenins 2, 4, 6 i 8 ocupen les caselles angulars del quadrat i
els masculins 1, 3, 7 i 9 els eixos centráis envoltant el cinc o

centre.

1+9=10 essent el centre S, la «eitat,
2+8=10 essent el centre 5, la «eitat,
3+7=10 essent el centre 5, la «eitat.

1+6=10 essent el centre 5, la «eitat,

Substituint els números per l'alfabet hebraic, trobarem en el

centre la lletra He, lletra del coneixement, i en el lloc del

número secret obtindrem Iod (Iod-He) que són les priraeres lletres

esa
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del nom IHVH; o les lletres de la creació, el pensament Diví

contingut en el buf (Ssperit Sant-Esperit Creador).

6*5=5-4=l X7-5=5-3=2 X X8-S=5-2=3 X X X9-5=S-l=4 X X X X = 10

El temple interior és el lloc on baixa la

benedicció de Déu i traba un eos per encarnar-se i

fixar-se; el temple interior, com el quadrat mágic,
és el centre del món on s'ajunten el cel i la

térra, i resídeíx 1'Emperador. (95)

€.&*
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4 9 2

3 5 7

8 1 6

6 1 8

7 5 3

2 9 4

6 7 2

1 5 9

8 3 4

4 3 8

9 5 1

2 7 6

A- FOC B- AIGUA

C- TERRA D-AIRE
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

*£■€■ 1
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IV.5.2. 4x4 EL SEGELL DE JÚPITER.

Aquest quadrat és complementar! de 1'anterior i prototip deis

parells; substitueix la casella central per la creu. En el centre
del quadrat 4x4 hi ha 4 caselles i en la periferia 12, proporció
relacionada amb els signes del zodíac (12+4=4x4).

Está corapost per 16 caselles dividides en quatre línies de

quatre xifres, amb una suma total de 34, en sentit horitzontal,

vertical, diagonal o en agrupacions de quatre.

2
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IV.5.3. 5x5 EL SEGELL DE MART.

Construít per 25 caselles en alineacions de cinc. La seva
oart central está composta per 9 caselles, a l'igual que el de 3x3,
arab el número 13 en el centre. I la seva periferia per 16
caselles, 4 en els angles i 12 en els costats, a raó de 3 per

ccstat, a l'igual que la distribució de les 12 partes de la Ciutat
Santa de Jerusalem.

La suma de linies verticals, horitzontals i diagonals dona 65

'13x5=65), mentre que les agrupacions de quadrats directes sumen
52.

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

€> e y
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A 11+3+15+23=52
B 17+7+9+19=52
c 12+8+14+18=32
D 25+21+1+5=52
E 6+2+20+24=52
F 16+22+10+4=52

\
\ \
>5=

G 2+16+24+10=52
H 4+20+22+6=52
3; 4+24+22+2 = 52
J 20+16+6+10=52

- bfc'8 —
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/
y

/
4

K 7+19+13=39
L 17+13+19=39
M 23+13+3=39
N 1 1 + 13 + 15

KLMN

Q

*«

•

R

y

0 25+13+1=39
p 5+13+21=39
q 18+13+8=39
R 12+13+1^=39

KLMNOPQR
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S 24+13+2=39
T 20+13+6=39
U 4+13+22=39
V 10+13+16=39

*

<

w 7+10+22=39
x 4+16+19=39
Y 17+20+2=39
Z 6+9+24=39



IV.5.4. 6x6 EL SEGELL DEL SOL.

És el quadrat central deis set, essent 111 la suma de les
seves series numériques i 666 la suma de les 36 caselles.

Correspon la seva composició formal al quadrat parell de 4x4, amb
4 caselles centráis, 12 d'intermédies i 20 de perifériques.

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

24 14 16 15 23 19

13 20 22 21 17 18

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

G

fc.7’ 1
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IV.5.5. 7x7 EL SEGELL DE VENUS.

Quadrat amb 49 caselles, en alineacians de 7 que sumen 175,

correponent a 7x25, que és el seu número central. És el tercer

quadrat imparell darrera del 3x3 i 5x5, i amb funcianament idéntic

que aquests.

22 47 16 41 10 35 4

5 23 48 17 42 11 29

30 6 24 49 18 36 12

13 31 7 25 43 19 37

38 14 32 1 26 44 20

21 39 8 33 2 27 45

46 15 40 9 34 3 28?
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IV.5.6. 8x8 EL SEGELL DE MERCURI.

Segell de 64 caselles en alineacions de vuit con l'escaquer o
els hexagraraes de l'I Iching.

Aquí és on el simbolisae del blanc i el negre,

contingut ja en l'alternanqa de les caselles de

l'escaquer, adqulreíx tot el seu valor: l'exércit
blanc és el de la llum, el negre el de les
tenebres. (96)

La suma de les alineacions és 262, mentre que les
agrupacions de quatre són 130.

8 58 59 5 4 62 63 1

49 15 14 52 53 11 10 56

41 23 22 44 45 19 18 48

32 34 35 29 28 38 39 25

40 26 27 37 36 30 31 33

17 47 46 20 21 43 42 24

9 55 54 12 13 51 50 16

64 2 3 61 60 6 7 57

ts. 7 4
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IV.5.7. 9x9 EL SEGELL DE LA LLUNA.

El quadrat de 9x9 reprodueix amb tota complexitat el primer
o superior en l'escala del temple, el de Saturn. El cicle de 23

anys de Saturn es converteix en el cicle de 23 dies de la Lluna.

Podem simplificar tota la complexitat d'aquest quadrat amb la
reducció de tots els números:

37=3+7=10-1+0=1¡ 78=7+8=15=1+5=6; 29=2+9=11=1+1=2; etc

La suma de les alineacions ens dóna 369, que és nou vegades
el número central (41x9), i les agrupacions de quatre 164. En la

reducció, les alineacions sumen 45 (5x9), i les agrupacions de

quatre 20 (4x5).

67S
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IV.6. L'KARMOlflA.

Per deflució 1'h.armonia és la justa adaptado mútua de les

parts d'un tot, de les coses que formen un conjunt; o bé, la

repetido d'un ritme en concordaba arab la totalitat del fragment.
Harmonitzar o omplir l'interval entre dos termes donats ccnsisteix
a trobar la mesura que dona naixement a la proporció. El problema
en general consisteix a posar en proporció els intervals per raitjá
de termes que s'ajustin amb els iniciáis, a fi d'obtenir la
consonancia o acord deis intervals.

és impassible combinar bé dues coses sense una

tercera. Fa falta una relació entre elles que les
ajuntí. El millar lligaa per a aqüestes relacions
és el tot. La suma de les parts amb el tot és la
més perfecta relació de proporcione. Aquesta és la
naturalesa de la proporció. (97)

Per Euclides la raó és la relació qualitativa, per la qual es

refereix a la dimensió entre dues raagnituds homogénies. La
proporció és la igualtat de raons: la raó entre la suma de dues

677 —
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magnituds considerades i una d'elles (la major) és igual a la raó
entre aquesta i l'altra (la menor).

AC/AB = AB/AC

A B C

ficómac entén la raó com una relació entre dos termes, i la

proporció com una combinado o correlació de dues raons. Com a

mmim es necessiten tres termes per establir una proporció:

a/b = b/c, b = Vlc; 2, 4, 8 proDorci6 geométrica

La proporció aritmética és aquell terme mitjá del qual
excedeix al primer en la raateixa quantitat que aquest és excedit

per l'últim, de forma que és igual a la semisuma deis extrems:

c-b = b-a; b =1+1; 2, 4, 6, etc,
2

La proporció harmónica és aquella en qué el terme mitjá
excedeix al primer en una fracció d'aquest igual a la fracció en

qué aquell és sobreposat per l'últim terme:

b-a = a U-b); b = 2atí 6, 8, 12, etc.

a a+c

Eudoxl i els deixebles de Plato afegiren a les tres

proporcions anteriors les tres subcontráries; raentre que Hionides

- t=-'7 &
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1 Eufranor, neopitágorics, hi
sumar el seu total de deu:

c-b/b-a = c/c (1,2,3)
c-b/b-a = c/b (1,2,4)
c-b/b-a 8 c/a (2,3,6)
b-a/c-b = c/a (3,5.6)
b-a/c-b = b/a (2,4,5)

afegiren les quatres ultimes, per

b-a/c-b = c/b (1,4,6)

c-a/b-a = c/a (6,9,3)
c-a/c-b - c/a (6,7,9)
c-a/b-a s b/a (4,6,7)
c-a/a-b = b/a (3,5,8) (98)

Ritme i simetría, per a tots els tractadistes de

l'antiguitat fins a l'época medieval, eren

conceptee d'igual definido. La simetría era la

recepció de formes repetídes, móduls semblants

pero amb una commodulació entre elles i entre

elles i la totalitat (...)

El ritme és la periodicitat d'un moviment, d'una

repetido o d'una recurréncia en el temps o

l'espai. Resultat d'una cadena d'acords o de

proporcions; el ritme vist ai.xi, participa de la
commodulació de la simetría, de la relació entre la

part i el conjunt. (99)

La simetría o proporció és una concordanqa
uniforme entre l'obra sencera i els seus meÁbres, i '>v\
una correspondéncia de cada una de les parts

separadament amb tota l'obra. Perqué així com en

el eos humé hi ha una proporció i una simetría
entre el colze, el peu, el palmell de la má, el dít

i les restants parts, passa el mateíx en tota

construccíó perfecta. (100)
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La idea de siraetria, el que els grecs anomenaven analogía,
consonAncia de cada part amb el tot, és la correspondencia
existent entre l’estructura (el Número), el ritme del Cosmos i el
deis Romes, entre el Macrocosmos i el Microcosmos; que inspira i
fecunda durant tota l'antiguitat tant la filosofía profana com la
religiosa, teixint amb ella múltibles trames geométriques i

simbóliques, prActicament indesxifrables avui dia.

Feró és amb la música on l'harmonia arriba a la seva mes

alta representació, com a ciencia de 1'estructura, la progressió i
la mGdulació deis acords. La Tetractys és el con.iunt deis quatre
números les raons deis quals representen els acords musicals
essencials, descobriment que en l'antiguitat va ser considerat com

una invenció genial, atribuida a Pitágores.

Música és la destresa en la modulado, consistent

en el so i el cant. S'anomena música perqué
deriva de musa(...) Moisés diu que 1'inventor de
l'art de la música fou Túbal, de l'estírp de Caía,
que visqué abans del diluvi. Per la seva part, els

grecs afirmen que fou Fitágores qui posé els
fonaments d'aquest art, tot inspirant-se en el so

deis martells i de la percussió de les cordes
tesades. Altres sostenen que els primers a
sobresortir en l'art musical foren els tebans Lino,
Zeto i AnfióC...)

En conseqüéncía, cap disciplina pot ser perfecta
sense la música, sense ella res no existeix.

S'afírma que el món mateix fou compost d'acord amb
una certa harmonía de sons, 1 que fins i tot el
cel gira sota la influéncia modular de

1 'harmonía (...)
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Tres són les parts de la música: l'harmonia, la
rítmica 1 la métrica. és l'harmonia la que

distingeix els sons agut i greu. és rítmica la que

requereix el consens de paraules í determina sí el
so s'hí adapta bé o malament. és la métrica la que

compta la mesura deis diversos metres d'acord amb

la seva possible aplícació (...) Peí que es refereix
a tot so que intervé en el cant, la seva naturalesa

pot ser triple: la primera es l'harmónica, que está
formada per la modulació de la veu; la segona és
l'orgánica, consistent en el so produit per un buf;
la tercera, la rítmica, que rep la seva cadéncia

per la pulsado deis ditsí...)

Segons la música, buscarás els numeres de la forma

següent. Suposats dos extrems -per ex. 6 i 12-
mira en quantes unitats del 6 és superat peí 12:
te'n resulten 6. Troba ara el quadrat: 6 per 6 dóna
36. Al mateix temps suma els dos extrems: 6 més

12 són 18. A continuado divideix 36 per 18 i
obtindrás un quocient de 2. Suma aquest quodent a

l'extrem menor -6- i el resultat, 8, será la mesura

entre 6 i 12. De la mateixa manera 3 supera 6 en 2
unitats -ai:xó es, la tercera part de 6-, aixi també
8 és superat per 12 en 4 unitats -que és igualment
la seva tercera part-. és a dír, és superat en la
mateixa proporció en qué, a la vegada, ell supera
l'altre. (101)
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IV.6.1. LA SUCCESSIó DE FIBONNACCI I EL NÚMERO D'OR.

En la série de números naturals, cada un d'ells té una unitat

més que l'anteríor i una raenys que la superior, establint-se una

relació numérica continua i constant, és a dir, una simetria

simple. Si aquesta série la transformem en additiva, de manera que

cada número sigui igual a la suma deis anteriors, obtindrem una
i

série aáimétrica, harmónica i proporcional.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ate,

Série anomenada de Fibonnacci (Leonardo de Pisa) peí fet que

és el primer matemátic en la historia que l'estableix l'any 1200.

Aquesta série la podem transformar en fraccionaria, també de

forma harmónica i proporcinal entre si:

0/1, 1/2, 3/5, 8/13, 21/34, 55/89, etc,;

o bé:

1/1, 2/3, 5/8, 13/21, 34/55, 89/144, etc,;
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obtenint amb la corabinació de totes dues la série més completa de
fraccions harmóniques:

1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89, 89/144,,,

Si dividim el denominador peí numerador, a partir de la
fracció 34/21 obtindrem sempre la xifra constant de 1,618 =

número d'or (0). I si procedim de forma inversa a 1'anterior, 21/34
= 0,618, que és el mateix. Podera continuar així, indefinidament,

obtenint con a resultat sempre constant 1,618; mentre que les
fraccions anteriors ens donaran aproximacions d'aquesta.

1/1 = 1; 2/1 = 2; 3/2 = 1,5; 5/3 = 1,666; 8/5 = 1,6; 13/8 = 1,625,,,

El número d'or en geometría és el símbol de la constant
relació harmónica entre magnituds diferents, dita també Aurea o

Divina Proporció.

Q8TENCIÓ PEL SISTEMA SECMTRIC, UNIA A-8;

-perpendicular al punt 8,
-radi I a 1/2 de A-8, punt 0, línia de trapa A-Q,
-radi II 0-8, are fins a punt E,
-radi III A-E, are fins a punt C,

-proporció ¿úrica en punt C, del segaent A-8,
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IV.6.2. EL RECTANGLE ÁURIC.

és el rectangle que manté una relació de constants

proporcionáis, íguals al número d'or. Si el costat conegut és el
majar, aquesta xifra es divideix per la constant 1,618, i s'obté
com a resultat la mesura del costat curt. Quan és la menor la

mesura ccneguda, aquesta es multiplica peí número 1,618, i s'obté
així el costat llarg.

a/b = a+b/a = '/Tt! = ! ,618
2

SECílÉTRICAHENT:

-dividir el guadrat en dues parts iguala (1/2),

-tragar la diagonal D-E,
-abatiment de la diagonal vera 1'horitzontal, ount C,

-per 1longació de la base del guadrat,

Tot rectangle traqat en l'interior o en l'exterior d'aquest,
partint de la diagonal, raantindrá la proporció áurica cora el

primer.
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La qualitat més important d'aquest rectangle és la de poder
créixer o decréixer, mantenint la seva proporció harmónica. Els
rectangles més interessants són: el rectangle 0/2. compost per dos
rectangles áurics units peí seu costat llarg; i el rectangle 0 al
quadrat, que resulta de la unió d'un rectangle auric amb un quadrat,
ajuntats peí seu costat curt.
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IV.6.3. EL RECTANGLE HARMóNIC ARREL DE 2.

El rectangle harmonio és la figura que segueix en importancia
el rectangle áuric. S'obté a partir del quadrat, el costat i la

diagonal del qual passaran a ser mesures del futur rectangle
harmonio. La relació o proporció de les seves mesures dona el

número 1,414, essent la diagonal d'un quadrat igual a la V2,

a/b, a+2b/a+b, fi * 1,4142135 (Rfl)

Aritméticament, si es coneix el costat llarg, es divideix peí
número harmonio 1,414, per obtenir el costat curt. I si és el

costat curt el conegut, es multiplica peí mateix número constant,

per obtenir el costat llarg. Geométricament, s'abat la diagonal
sobre un deis seus costats, obtenint així el costat llarg del
rectangle cercat.

c

(RA) V2

<=. =* ^
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IV .6.4 EL RECTANGLE HARMóNIC ARREL DE 3.

El rectangle harroónic arrel de 3 s'obté partint de la

diagonal del rectangle harmonio anterior, arrel de 2. L'abatiment

d'aquesta diagonal s'efectua sobre un deis costats llargs del

rectangle, obtenint així el rectangle desitjat.

ñ = 1,7320508
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IV.ó.5. EL RECTANGLE HARMóNIC ARREL DE 4.

El rectangle harmonio arrel de 4 s'obté partint de
1'abatiment. sobre el costat llarg, de la diagonal del rectangle
harmonio anterior. 0 bé per 1'abatiment d'un deis costats del

quadrat, sobre un deis costats perpendiculars d'aquest. Així,
dones, el rectangle arrel de 4 és també un doble quadrat.
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IV.6.6. EL RECTANGLE HARMóNIC ARREL DE 5.

El rectangle arrel de 5 es construeix partint del dable
quadrat i per l'abatiment de la seva diagonal sobre l'horitzontal
més llarga. 0 bé, de la divisió d'un quadrat per la meitat (1/2) i

traqant des d'un deis seus vértexs una semicircumferéncia que

passi pels vértexs oposats. En la seva descomposició harmónica
ens trobarem, dones, amb rectangles 0, V5 i quadrats VI.

a/b, c/d, a+c/b+d, ñ = 2,2360673

Xés enllá del rectangle arrel de 5, trobarem:

l/6 = 2,4494897; fl = 2,6457513; Ú - 2,8284271; ÍS = 3

/ \ yvy
/ yr \ \

//■y''
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IV.ó.8. EL CERCLE EN TRAQATS ÁURICS I HARMóNICS.
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IV.6.9. EL SEMICERCLE EN TRAQATS ÁURICS I HARMóNICS.
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IV.6.10. EL TRIANGLE EN TRAQATS ÁURICS I HARMóNICS.
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IV.6.11. LA TRAMA.

Com en l'espai tridimensional amb els poliedres, és análoga
la situació sobre el pía peí que es refereix a la construcció de
raosaics bidimensionals regulars i semiregulars. Partint deis

poligons regulars, tan sois hi ha tres formes d'estendre una xarxa

de manera infinita: 15 amb l'hexágon, formant vértexs de tercer
ordre (concurrencia de tres poligons per vértex); 25 amb el

quadrat, formant vértexs de quart ordre; 35 amb el triangle,
formant vértexs de sisé ordre.

D'igual forma, només tenim vuit possibilitats d'estendre una

xarxa semiregular de manera infinita, combinant diferents poligons

regulars. Cada un d'aque^s masaics combina triangles i quadrats, o

ambdós, amb altres poligons regulars com l'hexágon, l'octágon i el

dodecágon; formant vértexs de tercer, quart i cinqué ordre. (102)

és curios i important assenyalar l'abséncia del pentágon en

la formació de xarxes regulars i semiregulars. Els pentágons no es

combinen amb ells mateixos, ni amb altres poligons regulars, per

poder ocupar la totalitat de l'espai bidimensional o
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tridimensional. De fet, cap forma inanimada (cristal.lografia) no

presenta una simetria pentagonal, davant de l'organització
orgánica, en qué és corrent la morfología pentagonal.

La trama, per la seva importáncia simbólica, ha estat molt
utilitzada en l'art i l'arquitectura tradicional o sagrada. Si bé el
seu disseny i el seu entorn cultural determinen el seu significat
particular, manté unes característiques generáis, que són própies
de tota civilització. Élla és la síntesi d'una realitat complexa, és
la imatge de la perfecció i de la saviesa de l'Arquitecte Creador.
Se'ns mostra com la multiplicitat de la unitat, en una xarxa

perfecta d'interrelacions i relligaments -religíó-.

Els seus tra^ats són els camins de l'espiral que duen al
centre. Els seus punts d'intersecció, la interrelació de la
diversitat entre si amb la unitat. Les seves figures geométriques
(polígons) representen i simbolitzen les diferents emanacions del

Logos-Creador -el Verb-. La trama és, en si raateixa, el camí que

porta al coneixement pur, a l'home primordial o arquetípic. La
trama simbólica té la missió d'identificar a l'espectador amb el
centre, mitjan<;ant l'observació i la meditació. És un deis més

grans i profunds coneixements, els quals l'home actual ha oblidat,
endinsant-se cada cop més en el caos de la matéria i allunyant-se,
per tant, del centre o unitat.

70 7



r MATA, di «iri.boliin'i» 1 'ori#nUc.l¿ <*r> c* 1 t r>m f:> i ■* v orn Jh v*» i c

70©



7 0 3



r .mata, ti: i Cl*T? 1 «2-n♦¿a i r» » tr*o \ x ¿¿ru i&\~t tac i 1 imple roriiánic .

IV.7. NOTES:

]- LA BIBLIA, (Ez, 40, 2-5)
2- op. cit., (Ex, 25, 8-9)
3- op, cit,, CAp, 21, 1-2, 12-15, 16-17, 19-22)
4- HANI, El simbolismo del témelo cristiano, p, 47
5- CHAMPEAUX, Introducción a los símbolos, pp, 289, 290
6- BURCKHAROT, Principios v métodos del arte sagrado, p, 67
7- LA BIBLIA, (Jo, 10, 9)
8- HANI, op, cit,, p, 75
9- BURCKHAROT, op, cit,, p, 68
10- LA BIBLIA, (Ap, 4, 1)
11- op, cit,, (Gen, 6, 14-16)
12- CIRLQT, Diccionario de símbolos., pp, 322, 323
13- CHEVALIER, Diccionario de los símbolos, pp, 744, 745
14- BURCKHAROT, op, cit,, p, 55
15- CIRLOT, op, cit,, p, 103
16- CHEVALIER, op, cit,, p, 197
17- HANI, op, cit,, p, 28
18- GUÉNON, Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, p, 223
19- BURCKHAROT, op, cit,, p, 55
20- GUÉN0N, op, cit,, pp, 181, 186
21- CHEVALIER, op, cit,, pp, 266, 267
22- HANI, op, cit,, p, 64

23- od, cit,, p, 111
24- CHEVALIER, op, cit,, p, 723
25- CHAMPEAUX, op, cit,, pp, 197, 200
26- op, cit,, p, 202
27- HANI, op, cit,, p 110
28- CIRLOT, op, cit,, p, 310
29- CHAMPEAUX, op, cit,, p, 202
30- HANI, op, cit,, p, 112
31- CHAMPEAUX, op, cit,, pp, 221, 224

7 ^ O



:r .MATA . EL i ai i rn t:*o1 i «m »ür 1 V' X 15r\-\ t«S* C i »!* **)'> «* 1 P> I ■* »" orn .Son i c

32 QUCH, Ciencia de la religión v mito, p, 136
33- HANI, op, c i t,, p, 111
34- LA BIBLIA, (Is, 2, 2-3)
35- HANI, op, cit,, pp, 93, 97
36- LA BIBLIA, (Gen, 26, 10-22)
37- HANI, op, cit,, pp, 93,95
38- CHEVALIER, op, cit,, p, 536
39- CHAMPEAUX, op, cit,, pp, 245, 246
40- HANI, op, cit,, pp, 99, 102
41- GUÉNON, op, cit,, pp, 238, 239, 240, 241, 269
42- HANI, op, cit,, pp, 71, 73
43- CHAMPEAUX, op, cit,, p, 271
44- CIRLOT, op, cit,, p, 211
45- GUÉNON, op, Cit,, p, 301
46- CHEVALIER, op, cit,, p, 53
47- HANI, op, cit,, p, 72
43- CHAMPEAUX, op, cit,, p, 361
49- GUÉNON, op, cit,, pp, 293, 294
50- VIDAL-VILASECA, El romámic de la Noguera, p, 16
51- HANI, op, cit,, p, 79
52- CHAMPEAUX, op, cit,, p, 371
53- GUÉNON, op, cit,, pp, 281, 283
54- KNIGTH, fiuU-PEiClÍC& al SimbQ.lisafl. QabaiíiUjLfl, pp, is, 16
55- CHEVALIER, op, cit,, p, 639
56- Sefer Yetzirah, p, 10
57- op, cit,, p, 16
58- CIRLOT, op, cit,, pp, 135, 136, 137
59- CHEVALIER, op, cit,, 320, 321, 322

60- VIVES, El Beatas.. da lL.Seu d'iJcflelii describió tamílica i artística de

les minutólas, p, *56
61- ARDALAN, The sence of unitv
62- CHEVALIER, op, cit,, p, 620
63- HANI, op, cit,, pp. 86, 88, 89
64- GUÉNON, op, cit,, pp, 349, 351

7 1 1



.L L«ifna> cJw» 1 ''o v’ ien t*c i <d>_r .m a r a . e: i i» i >>< t.«o t «£*»>■« £ > l «& i' orri Av' i c

65- HANI, op, cit,, p, 35
66- NICóMACQ DE GERASA s. I a. J.C.: Manual de 1'Harmonía i Introducció a.

1 'Aritmética

67- GHYKA, El número de oro I. oo. 22. 23. Diferéncia entre Filosofía del

Número, Teoria del? Números i Cálcul, essent la segona dirigida al
filósof i quedant la tercera relegada a un grau inferior,
del número concret, per ais no iniciats,

com a técnica

68- op, cit,, pp, 23, 24
69- CHEVALIER, op, cit,, 763
70- ST, ISIQQR, Etimologías II, p, 425
71- GUÉNGN, La gran triada, pp. 17, 18
72- LA BIBLIA, (Gen, 2,10)
73- op, cit,, (Ap, 7, 1)
n- op, cit,, (Ap, 20, 7-8)
75- op, cit,, (Jr, 49, 36)
76- op, cit,, (Ez, 37, 9)
77- op, cit,, (Ap, 13, 18)
77b- HANI, op, cit,, p, 116
78- NICóMACO, Theologumena, segons GHYKA, op. cit., p. 38
79- VITRUVI, Los diez libros de arquitectura, p. 69
30- LA BIBLIA, (Gn, 35, 23-26)
31- op, cit,, (Ap, 21, 12)
82- op, cit,, (Ap, 21, 14)
83- ST, ISIQQR, op, cit,, p, 435
34- Considerat un deis set savis de Grécia, 640-539 a, J,C,, és autor deis

llibres: Sobre els solsticis i els equinoccis i Astronomía náutica

35- EUD0XI DE CNIDA, deixeble de Plat6, fou a la vegada astrónom, geómetra,
metge i legislador, Va viure molt temps a Egipte, d'on
Grécia els coneixements d'aquest país,

va portar a

36- HANI, op, cit,, p, 33
OO 1 ST, ISID0R, op, cit,, p, 439
38- CIRLQT, op, cit,, p, 377
89- GHYKA, op, cit,, p, 40
90- CHEVALIER, op, cit,, p, 425

- 7 1.2 -



r .m.-* fA . «*• 1 t tóf*. í-‘ i i»t-ü 1 « i r»i t;ic> 1 J. airn «e «:3*& 1 'ot* íííntac i*!> .rnAwic ,

91- STEVENS, Patrones v pautas en la naturaleza., p. 12
92- ARDALAN, op, cit.

93- AROLA, El simbolismo del témala, p, 88
94- CERDA, Teoría i práctica de la .trama. Tracats harmónica, i reguladora ..da.

1'Alhambra de arañada. p, 179
95- AROLA, op, cit,, p, 100
96- 8URCKHARDT, Símbolos
97- PLATó, Timaifla, p. 219
98- QHYKA, op, cit., p, 34
99- CERDA, op, cit,, p, 256
100- VITRUVI, op, cit,, p, 68
101- ST, ISIQQR, op, cit,, po, 443, 445, 447, 453, 455
102- STEVENS, op, cit,, p, 14

7 1 3



.( ,MAT

V .

, Eli «irri bolisme cié* 1 ''or i#nta«c ic» e?o «-a-1 t.*fnp !•> v'orii An :ic

EL CREIXEMENT HARMONIO DEL

TEMELE .

7 I A.



J .MATA . t: l üifnboi i»rn* dtf i o»* i*nt.kc L *!* >vor*i an te .
> ».>0 *v? 1 t-tó-l n £:» 1r.» >

V- EL CREIXEMENT HARMdNIC DEL TEMPLE,

1- La construcció harmónica,

2- El sistema de creixement - La trama,

1- Temples d'una ñau,

2- Temples de creu 1 latina,
3- Temples de creu 1 latina-basi1ical.
4- Temples basíliques,
5- Temples trevolats,

6- Temples circulars,
3- Notes,
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V.2. LA CQNSTRUCCIó HARMÓNICA.

Moessel, que ha fet un tragat deis principáis
monuments d'Egípte, de Grécía i de Roma, ha
demostrat que tots els diagrames geométrics (plans
horitzontals a seccions verticals) es redueixen a

la inscripcíó en un o más cercles concén tries d'un
o més polígons regulars (...) Aquest cercle rector
és segmentat, bé astronómicament en 4, 8 o 16

parís, o bé, més generalment, en 10 o 5, és a dir,

mitjan<pant la íncrípcíó en un cercle d'un decágon o

un pentágon regular, el qual permet obtenir plans
írradiants en els quals els elements i els

conjunts estiguin units per cadenes de proporcions
basades en el número d'or(...) La dívísíó del cercle

per 4, 8 0 16 dóna una impressió d'estábilitat; la
divisió per 5, una impressió de la vida orgánica,

ja que les ímpulsions arquitectóniques imiten
aleshores les deis éssers vius.i'...)

La major part deis edíficís religiosos tradicionals
no sois están construi'ts segons la proporció
daurada, sino també segons la relacíó -gemdtrica-,
és a dir, que les seves mesures vénen donades peí

7 1 €.
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valor numéric de noms hebreus i grecsC...) Les
investigacions, tan poc conegudes, de Mons.
Devoucoux demostren que els temples de Jano í
Gíbele estaven construíts conforme a les regles de
la -gemátrica-, a 1'igual que el temple d'Artemisa
d'Efes, assimilada tradicionalment a IsísC...)

Aquesta concepció arquitectural passa ais
constructors í pensadors cristíans (...) En Tournus,
les proporciono de la part més antiga de
l'església es basen en el nom bebreu AXUN, idéntic
a AMEN, que és un nom díví que significa,
fidelitat, i que és especialment aplicat a Críst en

l'Apocalipsi. AMUN=2.296, dividit per 26 (=YHVH),
dona 88+8/26, número inconmensurable que Mons.
Devoucoux denomina -la progressió harmónica del
nom de Jesús- (en grec 888). Tornem a trobar

aqüestes proporcions a Rouen, a 1 'església de
Saint-Ouen i a la capella de la Verge de la
Catedral. A l'església de Saint-Nazaire, a Autun, la

longitud i l'amplada, 114 i 113 peus,

respectivament, correspon a les paraules QEDEM
(antíc) i FELAG (divisor), que designen el quadrat
i el diámetre típus; la suma d'ells, o siguí 257,
equival a NAZER (la corona del príncep), paraula
que produeix assonáncia amb MAZA IRE 1 que vol dir
finalment: la corona del Reí Jesús, el Nagare,
NAZARENUS.

Encara a Autun, a l'església de Salnt-Lazare,
trobem les correspondéncies següents: long. total=
240= ROM (forga); ampiada de les tres naus= 65=

ADONA I (Senyor); ampiada del creuer= 95= DANIEL

(judící de Déu); algada de la cúpula= 90= MAN (la
causa eficient, nom del legislador primitiu) (...)
L'església de Citeaux fa: long.= 282 peus, amp.= 60.
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282= B-AIR (in hoste); 60= DUN (judicium), és a

dir, -el judici contra l'enemic-. 282+60= 342=

BOSHEM (unció de la kona olor), és a dir, la Creu,

que és, segons St. Bernard, el gran remeí contra
l'enemic espiritual. El dormitori fa: long.= 168
peus. amp.= 50 peus. 168= KAFP (pur), 50= KOL
ítot), el qual es comprén immediatamentC...) íl)

Entre els diversos sistemes o cánons hipotétics
d'ajust proporcional suggerits per desxifréar la

complexa geometría de les arquitectures egipcia,

grega i gótica, he recollit i examinat

detalladament els més recents:

A- El de 1 'americá Jay Hambidge (Dynamic
Symmetry), en els fonaments del qual es troba:
1- L'ús preponderant, com superficies

d'enquadrament i elements de superficie, d'un cert
número de rectangles del tipus que Hambidge
anomena dinámics, és a dir, de tal naturalesa que
els seus models no fossin ja números

racionáis (...), sino números incommensurables com:

/2/1, 1/3/1, VE/1; 0/1 = 1/5+1 /2= 1,618. Els

rectangles 1/4/1= 2/1 i VT/1= 1/1, és a dir el

doble quadrat i el quadrat, formen part tant de la
série de rectangles dinámics com estátics.

\
2- La subdivisíó harmónica d'aquests rectangles
d'enquadrament en superficies rectangulars de
diferente magnituds relacionades entre si per un

encadenament continu de proporcione (...) peí simple
tra<pat de les diagonals i perpendiculars baixades
sobre aquests des del vértex deis diferents

rectangles donats o progressívament obtinguts (...)
conbinacíons de superficies rectangulars que,

7 i e
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derivades deis rectangles (...) VE, VE, VE, 0,
etc.(...) formen sempre un encadenament gradual,
una série o progressió de superficies relacionadas

per una mateixa proporció (...)
Quant a la seva aplicado práctica en l'ajust

proporcional deis plans arquitectónics,

especialment pels edificis religiosos, aquest
secret sembla haver format part de l'aprenentatge
confidencial que es transmetien les famílies

d'arquitectes i les corporacions d'artesans de la
construcció. L'ensenyament, professional, com el

religiós i filosófíc, era en l'antiguitat de base
esotérica (...) l'art real de 1'arquitectura i la

geometría que constitueix la seva esséncia, aquest
estat de l'esperit, com el ritualisme iniciátic,
havia estat tramés íntegrament a les corporacions
de constructors de l'Edat Kitjanaí...)
B- El sistema de 1 'arqueóleg noruecf F.M. Lund, el

qual, a més deis temples grecs, ha estudiat

especialment els tragats gótics (Ad Quadratum) (...)
sobre una xarxa de dobles-quadrats ell troba

tragats radíans que tenen com a pol aéimétríc el
centre d'un pentágon o d'un pentagrama (coincidint
sovínt amb el centre de 1'altar major sobre el pía,
i amb... el rosfetó sobre l'elevació).

C- Per altra part, Moessel observa que els tragats
més nombrosos no eren subministráis per la
segmentado natural astronómica del cercle

d'oríentacíó en 4, 8 o 16 parts (Vitruví, divísíó
del cercle d'orientado segons la rosa deis vents),
sino per una divísíó més subtil en 10 o 5 parts,
és a dír, per la inscripció en aquest cercle
director d'un pla-gálip en magnitud natural, d'un

decágon o d'un pentágon regulan'...) están els

'A
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elements i el conjunt deis tragats tant vertícals
com horitzontals relacionáis per cadenes

proporcionáis en qué tornen en leit-motiv els
temes coneguts de la secció áuria. Aquest és,
dones, un punt comú amb els sistemes d'Ahmbidge i
de Lund. (2)

La composició de la construcció deis temples depén
de la simetría, les regles de la qual fan de ser

observades escrupolosament pels arquitectes. ffeix
la simetría de la proporció que els grecs anomenen

analogía. La proporció és una correspondéncia de
mesures entre una determinada part deis membres
de cada obra i el seu conjunt: d'aquesta

correspondéncia depén la relació de les
proporcíons (...) Ara bé, la Naturalesa ha fet el
eos de 1 'home de manera que el rostre, mesurat des
de la barba fins a l'alt del front i l'arrel deis

cabells siguí la desena part de l'algada total.
Igualment, el palmell de la má, des del ñus del
canyell fins a l'extrem del dít del cor, és el
mateix cas. El cap, des de la barba fins a la
coroneta, és la vuitena part de tot el eos. La
mateíxa mesura hi ha des de la nuca fins a la

part superior del pít. De l'alt d'aquest fins a
l'arrel del cabell hí ha una sisena part, i fins a

la coroneta una quarta. I al mateix rostre, hi ha
un terg des del mentó fins al ñas; des d'aquest a

l’entreüll, un altre terg; i el mateix des d'aquí
fins a l'arrel del cabell, on comenga el front.

Quant al peu, és la

7 2 C»



«l romAnic. ...T.MATA . E-1 «i imbolisfíi* i or ientac \«S

sisena part de 1 'aleada del eos, i així tots els
altres menbres tenen cada un les seves mesures i

les seves corresponents proporcionsí...)
De la mateixa manera, les parts de qué es componen

els edifícis sagrats ban de teñir una exacta

correspondéncia de dimensions entre cada una de
les seves parts i la seva total magnitud. Així
mateix, com, naturalment, el centre del eos humá és

el melic, de tal manera que en un borne estirat en

decúbit supí, amb les mans i els peus estesos, si
es prengués com a centre el llombrígol, tragant
amb el compás un cercle, es tocaría els dits de

les mans i deis peus; i el mateix que s'adapta el
eos a la figura rodona, s'adapta a la figura

quadrada: per aixó, si es pren la distancia que bi
ha de la punta deis peus a l'alt del cap, i es

confronta amb la deis bragos estesos, es trobará

que l'amplada i 1 ’algada són iguals, resultant un

quadrat perfecte (...)
La regla de les mesures necessáries en tota obra

la prengueren de les diferents parts del eos humá,
tais com el dit, el pam, el peu i el colze, i les
dlstribuíren en un número perfecte, que els grecs

anomenaren Telleíon. Els antíes estimaren perfecte
el número deu perqué el prengueren del número deis
dits de les mans; deis dits, dones, neix el pam, i
del pam el peu. Per aquest motiu, Plato estima

perfecte el número deu, perqué per mítja de coses

individuáis, que els grecs anomenaren mónades, es

forma la desenaí...) Els matemátics , al contrari,

volgueren que el número perfecte fos el sis, perqué
els divisors d'aquest número, a la seva manera de

raonar, sumats igualen el número sis; així el

sextant és l'u, el trídent el dos, el semis el tres,

72 1
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el bes o dimairo el quatre, el quintanari o

pentamoiron el cinc i el número perfecte el
sis(...) igualment perqué el peu de l'home

correspon a la sisena part de 1'alfada del eos, o

en al tres temes, perqué l'expressió de 1'alfada del
eos en número de peus és aquest número (...)
declaren el sis número perfecte; i també
observaren que la longitud del colze es compon de
sis pams, i per consegüent vint-i-quatre dits(...)
Consíderant, dones, que els números deu i sis eren

perfectes, els sumarem i en formarem un de

perfectissim, que és el <jetze(...) Per tant, sí
resulta ciar que deis membres de l'home ha sortit

la divisió deis números i que la proporció neíx de
la relació de mesura, presa amb una certa part
entre cada membre i el eos sencer, es segueix
d'aquí que són dignes de lloanfa aquells que en

edificar els temples deis déus distribueixin els
membres de l'obra de manera tal que cada una de
les parts i totes es corresponguin entre si amb

proporció i simetría. (3)

(...), per les obres de fora es signifiquen les
obres de díntre, es veuen les obres de fora, i per
aixó a imatge de les obres de dins els homes

tenen les de fora, segons pots comprendre per

aquesta semblanfa. (4)
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Sabem que l'arquitecte medieval determinava totes
les dimensions de l'edifici per mitjans matemátics,
és a dir, geométrics. Concretant més: a partir
d'una unitat básica obtenía totes les altres

dimensions amb l'ajut de figures geométriques

dísposades en el solar mi tjanqant codes i
estaques. (5)

Un cop trobats uns eixos generáis d 'orientado
-els quatre punts cardinals- els géometres de

l'antiguitat utilitzaven la corda de nusos,

dividida en dotze parts iguals, que podien trabar

ajudats d'estaques clavades a térra, el triangle, el

quadrat i, fins i tot, el pentagon. (6)
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Així, dones, sembla ciar, que el número i la geometría eren

les eines fonamentals per a la construcció d'un temple, i que

aquest seguia un procés de creixement préviament establert.
Aquest creixement venia determinat per una trama geométrica, que

l'arquitecte o constructor dibuixava sobre el sol. Trama de planta
que després es convertía en alqat, i que conté per si mateixa, cora

hem vist en el capítol IV, una gran cárrega simbólica.

Aquest tra<;at geométric, per la simplicitat i l'austeritat del
románic catalá deis s. IX— XII, no era de gran camplexitat, molt al
contrari del que plantegen Moessel i Lund, en els seus tra<;ats

d'arquitectura clássica i gótica. Nosaltres creiera que aquest tenia
unes característiques formáis simples, pero mantenint tota la seva

cárrega simbólica, i molt més a prop del que planteja Hambidge
amb les seves relacions harmóniques.

Hi ha un altre factor que volem considerar, i és el del
ritual de l'orientació -quadratura del cercle-. Donada la \
importancia simbólica d'aquest ritual, és lógic pensar que aquesta
trama de creixement, en planta i en alqat, sigui la conseqüéncia
inmediata del dit ritual. I si ens preguntem per la similitud
simbólica del ritual-traqat, la resposta és evident: ambdós són la

representado gráfica d'una mateixa concepció cosmológica de
l'Univers. Així, dones, la trama ha de néixer del resultat gráfic
del ritual de l'orientació: el quadrat. Cosa que posa de manifest
la relació del Temple -Microcosmos- amb la concepció cosmogónica
del raoment -Macrocosmos-. D'altra banda, si analitzem les

característiques arquitectóniques del temple románic, veurem que

l'eleraent fonamental de la seva fábrica és el cub, fet no gens

estrany si tenim en compte les seves particularitats simbóliques.
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Dit aixó, i prenent cora a referencia els plantejaments
d'Iíambidge, hem desenvolupat un sistema de creixement harmonio,
basat en una trama quadrangular. Aquesta hipótesi de creixement
pren com a punt de partida el quadrat, resultant de la quadratura
del cercle, que ajustant-lo al creuer de la ñau, ens permet després
poder desenvolupar aquesta de forma harmónica. La dita hipótesi,
com es veurá a continuació, és aplicable a tot temple románic,
tant sigui d'una época o d'un estil determinat. Per aquesta raó
s'han agafat les plantes i alguns al<;ats deis temples raés

significatius catalans, peí que es refereix a l'estil

arquitectónic, deis s. IX al XIII, com a exemples de treball en

aquesta fase de la investigació, per tal de demostrar la validesa
de la segona hipótesi de la nostra recerca.

indicar el tra$at de la futura basílica de Cluny,



CRONOLOGIA: De la fi del s.X a la fi
de l'XI

COBERTES: Esglésies
- Voltes de cañó.
- Voltes d'aresta.
- Encavallades de
fusta.

- Cúpules en les in-
terseccions del

transsepte.
- Teulat recobert
amb lloses.

PLANTES:

- D'una sola ñau

amb un sol absis a

la capgalera.
- Trevolades.
- Basíliques.
- Basíliques amb
ñau transversal i
volta de cañó.

- Basíliques amb
ñau transversal i

cúpula.
- Basíliques amb
volta d'aresta.

- Plantes de creu.

ELEMENTS
SUSTEN-
TADORS: - Pilars quadrats o

en forma de creu.

PARAMENT
DELS MURS:

- Carreus petits.
quadrats. tot just
desbastats. Pedres

allargades.
- De tanten tant,
filades de pedres
verticals i altres
en forma d'espina
de peix.

- Al Rosselló, filades
decódolsgrans i

ORNAMEN-
TACIÓ.

- Faixes llombardes
o lesenes.

- Arcuacions.
Sócols.

- Frisos de dents de
serra.

- Finestres cegues.
- Ninxols.

De la fi del s.XIalafi
del XII

Esglésies
■ Voltes de cañó.
- Voltes de quart de
cañó a les naus

laterais.
- Voltes apuntades

a la fi del període.
- Cúpules a les in-
terseccions del

transsepte.
- Voltes d'aresta.
- Lloses i teules árabs.

• Basilical.
- Pocs transseptes.
• A les cap^aleres,
giróles i fomícules.

Aparicio de co-

lumnes adossades
ais pilars i ais murs.
Grups dedues o

més columnes per
a sostenir els
teulats deis
claustres.

Carreus més grans,
ben tallats i polits,
ben ajustats entre
si (gairebé sense
separado).

- Substitució de les
faixes llombardes

per mitges
columnes.

- Arcuacions sos-

tingudes per
ménsules.

- Aparició de comi¬
ses i de motllures.

- Ménsules Mises o

esculturades amb
motius diversos.

- Aparició de l'es-
cultura en la
decoració de por¬
talades formades
per ares en

degradació.
- Murs frontals es-

culturats rpdejant
les portalades.

- Decoració escul-
turada de capitells
i frisos.

De la fi del s.XII al
1.r ten; del XIII

Esglésies
- Voltes de cañó.
- Voltes apuntades.
- Voltes d'aresta.
- Ús en un sol edifid
de les voltes de
cañó i de les apun¬
tades, aqüestes a
les naus laterals.

- Lloses i teules érabs.

- Basíliques de tres
naus.

- Alguna transseptes.

Persisténcia de
columnes ados¬
sades i aparició de
columnes

exemptes.

- Carreus grans ben
tallats i polits.

En les d'influéncia
cistercenca o

templária gairebé
és nulla.
En les altres,
abarrocament de
les tendéncies
anteriors.
En les de l'escola

lleidatana. ele¬
mente decoratius
procedents de
tradició mudéjar.
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SEU D’ÜRGELL

sta. maria s.xii
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El Temple románic és, simbólicament parlant, la projecció de
l'ordre Celestial sobre la Terra. Aquest neix d'un centre Unitat,
per després expandir-se fins a la multiplicitat de la
circumferéncia, símbol del moviment cíclic i etern del Cel.

Després, mitjanqant la creu de l'orientació, la circumferéncia es

transforma en quadrat -quadratura del carde-, símbol de l'estátic
o de la Terra. La creu i el quadrat són els dos elements

constructius que queden reflectits en el Temple térra. Ells
representen la quaternitat del món: els quatre elemens, els quatre |
punts cardinals i les quatre columnes del món.

El Temple és la imatge del Paradís perdut, amb el seu centre
com a arbre-centre i font-vida, que s'expandeix en les quatre
direccions del món; així com la imatge de la futura Jerusalem
celestial. El seu espai i el seu temps interiors són totalment
diferenciats de l'espai i del temps exteriors a ell; el seu espai
és un retornar al primer o unitat, i el seu temps és en si mateix
l'abséncia d'aquest.
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Aquest Temple, en ser una imatge de la Unitat i multiplicitat
divina, és també una via que hom té per retornar a la Unitat

perduda. El Temple és en síntesi un camí i un viatge cap al centre
de l'espiral. Viatge que ens ha de portar deis límits de la
circumferéncia al centre d'aquesta, raitjan<;ant el camí de la
saviesa i l’harmonia. Viatge que en si mateix no és exterior, sinó
més aviat interior, ja que el vertader centre del Temple és amagat
en cada un de nosaltres cara a raostra d'aquella primera Unitat.

El ritual de l'orientació té cora a raissió recordar la mateixa

fundado del raón: centre, cercle, creu i quadrat; la Unitat, la
diversitat, l'orientació i la materialització. Quan travessem el

llindar d'un Temple románic, iniciem un caminar des de Ponent cap
a Llevant, o des de la foscor cap a la llum. Tot Temple románic és
orientat segons l'eix Est-Qest, és a dir, amb la porta a la tardor
i l'absis a la primavera. Segons el treball de camp realitzat hem
pogut conprovar que aquesta orientació pateix una desviado sobre
l'eix esmentat de com a máxim 32* Nord i 32* Sud. Aquest are de
64* de mobilitat coincideix exactament amb el recorregut anual del
Sol, en la seva sortida; els punts extrems corresponen a la seva

situado en els solsticis d'estiu i hivern. El recorregut cíclic del
Sol en la seva sortida diária ens ve definit per tres posicions
molt determinades: 58* geográfics, solstici d'estiu; 90* geográfics,
equinoccis de primavera i tardor; i 122* geográfics, solstici
d'hivern. Fet que també queda demostrat en les tres finestres de
l'absis de St. Pere de Casserres (Osona), orientades a 58*, 90* i

122* respectivament. Segons aixó, i la desviado en l'orientació

que presenta cada temple, será fácil determinar quin dia de l'any
comentaren a construir l'esmentat temple, amb un mínim d'error

acceptable. Demostrant, a la vegada, que el Temple és una imatge
fiable de l'Univers creat que hom tracta de copsar.
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CASSERRES St. Pere XI.

Després del treball de camp encaminat a determinar el motiu

de la dita desviació en 1'orientado, ens preguntárem quina seria
la trama, de creixement constructiu, que respectarla l'esquema
básic de l'orientació. I és més, si tan sois hi hauria una trama

aplicable a tot tipus de temple románic, indiferentment del seu

estil o període constructiu. Segons les característiques formáis i
constructives de la fábrica románica, creiem, enfront de les

opinions de diversos autors, que aquesta havia de ser quadricular.
Prenguérem les plantes i alguns alqats de les esglésies romániques
más representativas de Catalunya, entre els segles IX al XIII, i
cercárem la dita trama partint del centre del Temple o eix axis
mundis.
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Una vegada realitzada aquesta segona part del treball, creiem

que el temple románic es desenvolupa en una trama quadricular de

rectangles harmonios arrels de 2, 3, 4, 5, etc.; partint sempre
del resultat geométric del ritual de l'arientació, és a dir, del

quadrat resultant del cercle. Aquesta trama és a la vegada la
representado simbólica més interessant de la diversitat nascuda

de la Unitat primera o centre del cercle constructiu.

Podem dir, com a síntesi, que el temple románic és un centre
\

viu que simbolicament representa la unió entre l'home i la

divinitat, entre el món inferior i el superior, entre l'imperfecte i
el perfecte, entre la ignorancia i la saviesa, entre l'hom material

i l'Hom Universal o Primordial.
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