
 lligam^ entre Antigament, el sílnbol era li11 pacte d'a- 
la vida i els símbols lianga entre dos o rnés persones, partint 

u11 gerro per a conservar-ne les peces i re- 
Ma'ité Cabié constririr-/o -ells o els selis descendents- 

en lin rnolnent deterlninat en signe d'a- 
lianca. Avui dia el sírnbol és l'expressió 
externa d'trna experikncia interna. És efi- 
cag, perqlrk produeix a ~ n b  més forfa la re- 
alitat profiinda qrie expressa i vol tmns- 
rnetre iirt missatge. És l'experitncia d'lir~a 
trobada amb l'altre. La persona liurnana 
es va coilstnrint rnitjnrl~ant l'ordre 
sirnbolic, per la qlial cosa podern dir que 
la dincirnica del fet sirnbolic és fonarnen- 
tal~nent  constitl~tiir de /'ésser hurnd. 
El sílnbol s'ir1scriii dintre d'lirta ciiltlrrn 
deterrninadn, és rnediació qiie erts intro- 
dueix en l'ordre cirltliral al qlial pertany i 
se situa més eellllri de la realitat qiiotidia- 
na. Té la capacitat no solnrnerlt d'expres- 
sar les experjkncies qiie vivirn els éssers 
Ilulnalu, sinó també d'orrgrnerttnr i d'in- 
tensificar aquestes experitncies. 
Tota vida religiosa tiecessitn del sí~nbol 
per a expressar la seva experikncia de fe. 
L'experitncia cristiarla s'expressa rnit- 
jangant la celebració colnlrrtitdria dels 
Sagralnents. 

La simbolització és un procés en el qual tot grup huma es troba comprom6s. En 
el Nuevo diccionari0 de Liturgia trobem la definició següent: 

"El térinino 'simboYo' (gr. 'Symbolon', del verbo 'Symbállo': echar juntos, poner 
juntos, confroní:ar), a nivel etimologico-semántico primari0 indicaba una parte, un 
fragmento, que necesitava completarse con otra parte para formar una realidad 
completa y funcional."' 

1 Nuevo Diccionario de Liturgia . Madrid: Ed. Paulinas, 1984, 2a. ed. Pig. 1910. 



En l'antiguitat, un símbol era constitu'it pels dos trossos d'un objecte que es par- 
tia en trossos a l'ocasió d'un contracte i es donava a cadascun dels contractants. Per 
a reconeixer que eren lligats pel mateix contracte o alianca, ells mateixos, o els seus 
descendents, ajuntaven els dos trossos (com en un trencaclosques), i "simbolitzaven", 
és a dir, ajuntaven els dos elements i així, mútuament, valoraven el seu contracte. 

Pero avui dia, en sentit antropologic, entenem que el "símbol" requereix un acte 
pel qual posem una cosa en relació amb el conjunt on es troba. Així, al10 que fun- 
ciona d'una certa manera per a un grup pot funcionar d'una manera molt diferent 
per a un altre grup o cultura. El simbol no funciona en el cervell (que significa?), 
sinó en tot l'ésser, que es posa en relació amb el món cultural que representa. No 
el podem classificar en l'ordre del coneixement, sinó del reconeixement. Ens diu 
quelcom i, molt sovint, ni sabem exactament per que. 

La paraula "simbol", doncs, té un sentit fort. A l'arrel de tota actuació simbolica 
hi la capacitat d'agafar el món, els esdeveniments, i d'objectivar-10 pel mitji de les 
mediacions essencialment constituldes pel llenguatge, aquest univers de signes que 
permet donar nom a les coses, després entendre'ls i buscar-10s un sentit posant-10s 
en relació amb un passat, un futur, amb la vida. 

a )  És lfexperi2ncia d 'una  trobada, d 'una  novetat 

Obrir-se al simbolic es prendre un camí diferent que el del punt fix i la casuali- 
tat: la via del no calculable, de l'intercanvi irreversible --que no s'acaba mai- al qual 
tot subjecte advé. Obrir-se al simbolic és entrar en la via de la comunicació inter- 
humana a través el llenguatge. 

Si tornem al pacte d'alianca simbolitzat pels trossos d'un objecte determinat 
conservat pels contractants i transmes als descendents, veiem que, més tard, aques- 
tos mateixos elements complementaris, ajuntats per a reconstruir l'objecte, feien P 
que els subjectes es reconeguessin mútuament i reafirmessin els lligams d'alian~a 
contractats anteriorment. És al10 que volia expressar A Delzant quan deia: 2 - 

d 
"Anomenem ordre simbolic un sistema de relacions, de contactes definits per una s 
llei, un pacte, una alianca per mitjl dels quals als individus que se sotmeten o són E 
sotmesos a aquesta llei, se'ls obre un espai de relacions i d'experisncies de tal mane- 5 
ra que es reconeixen mútuament amb I' estatut de sotmesos a la llei ". ' 2 
Introdlri't dintre cle I 'ordre sirnbhlic, tot ésser esdevé "subjecte" per a d'altres "sslrbjectes" i $ 
adqirireix la capacitat de corn~rrzicor-se arnb els altres rnernbres del grup. L'efrcte del sirnbb- !s 

3 lic és, aleshores, el lligarn existent entre iins slrbjectes qlre es troben cornprotnesos I'lrn envers ,, 

['altre en rrna a l i a r~p ,  erz irrza historia, erz lrrza cirltlrra cornuna. g 

2 A. DELZANT, La communication de Dieu. París: Cerf, 1981, pag. 29. 
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Esdevenim persona humana a través de tota una historia i tenim accés al món 
per mitja d'un sistema organitzat de símbols i de lleis que ens permeten actuar din- 
tre d'una cultura i d'una societat determinada. Per exemple, l'experiencia viscuda 
pels catalans ca:ntant els "Segadors" a la Placa de Sant Jaume és molt diferent de la 
del nen que l'apren a classe de musica. En ambdós casos hi ha una experiencia 
simbolica, pero el contingut i el sentit que se li dóna és ben diferent. 

Per nosaltres, el món només té sentit dintre d'un ordre simbolic, que ens permet 
dir-10 i interpretar-10. Un esdeveniment historic, una lluita sindical tindri un sen- 
tit molt diferent seg0n.s el partit o l'organització a la qual es pertany. Aixi, quan lle- 
gim el diari al matí, no ens ha d'estranyar que un polític, un sindicalista, un 
creient, donin un significat diferent als esdeveniments. 

Tota societat es construeix a partir d'un pacte, d'un jurament, d'una tradició ... 
que va més enlli de la realitat empírica. Segons L.M. Chauvet: 

"E/ sisterna de relacioizs eiztre els diversos elei?zeirts i els diversos ilivells (econbrnic, social, 
polític, ideolhgic - itica, filosofia, religió ...) d'triza clrltirra, és iun sistema qire fonna iriz tot 
coherent qire pennet al gnup social i als individlrs situar-se en el món de inanera signifi- 
C~111t". i 

Des del seu naixement, el nen petit hereta ja un món culturalment habitat i 
socialment establert, un món ja ple de significats. És en aquest mateix món habi- 
tat per altres persones que va a obrir-se camí, va a sotmetre's. Ha d'esdevenir "ésser- 
de-llenguatge", és a dir, ha de construir-se per l'accés a la paraula, per l'apropiació 
personal d'una cultura heretada que, a poc a poc, arribara a adquirir sentit en la 
seva propia vida, Aixi, mitjancant l'ordre simbolic, es va construint tot construint 
el "seu " propi món familiar, significant, en el qual podra viure. 

*La dinamica del simbblic és, aleshores, fonamentalment constitutiu de 

2 b) Significa més que una imatge, és un signe convencional o - 
matematic 

5 
3 
E Entenem el símbol com la il.lustraciÓ d'una realitat: el foc simbolitza la forca, la 

passió; la serp simbolitza l'astucia. Per6 no basta entendre en aquest sentit. Més 
aviat hem d'agafar el sentit que es pot evocar per la referencia a un fet determinat, 

u 
3 per exemple: portar una samarreta blaugrana és un símbol de l'adhesió al Barca, 

pero també és un, signe dluniÓ entre tots els qui la porten. És a dir, que tots aquells 
U que porten aquesta samarreta troben la seva identitat en relació amb els altres. For- 
:: 

men un "club". Així, la samarreta té una funció simbblica i opera una alianca, és 

3 L.M. CHAUVET. Symbole et sacrement, Une relecture sacramentelte de I'existence chrétienne, París: Cerf, phg. 89 
( 8-l 



un signe entre persones que no es coneixen personalment, pero que vibren pel 
mateix equip de futbol. 

Sabem que els números tenen una funció practica, la d'arribar a un calcul, pero 
tenen tambe una funció simbolica, la de donar sentit, representar quelcom. La cul- 
tura bíblica n'es molt rica. Per exemple, la combinació de 7 i 10 = 70 sinlbolitza la 
totalitat, la universalitat (Gn. 10). El nombre 24, combinació de 2 i 12, simbolitza 
la doble harmonia del cel i de la terra. El nombre 1.000 simbolitza la perfecció de 
la vida, la longevitat. El nombre 8, que segueix els sis dies de la creació i el sabat, 
és simbol de resurrecció, etc. 

L1aplicaciÓ de les matematiques a la poesia i les belles arts es poc coneguda; es 
tracta de la "divina proporció", per exemple, en arquitectura, la pirainide de Kheops. 

El "número d'or" present en moltes obres fetes de ma d'homes apareix com a 
símbol de bellesa universal. Vol mostrar el lligam existent entre totes les civilitza- 
cions que busquen llAbsolut. 

c) El simbol inclou unes realitats sensibles o corporals, pera vol por- 
tar més enllA. 

L'arquebleg que fa excavacions a Empúries troba un tros de ceramica, el mira i 
mentalment va reconstruint el conjunt del gerro. Si hi descobreix figures negres i 
vermelles, li recorden l'art grec, la seva cultura, el seu imperi, un poble determinat. 
Ha "simbolitzat ", és a dir, que, d'una banda, ha afegit, mentalment, el tros trobat 
a altres elements ... L'ha tornat a situar en al seu lloc, en el conjunt que forma el 
gerro. Pero tambe ha creat un lligam d'identificació entre ell mateix, la seva cul- 
tura, la seva historia i el món grec. L'element simbolic l'ha portat al món al qual 
pertanyia, en aquest cas, el tros de ceramica, la seva cultura, l'art, la historia, la 
llengua dels grecs, amb els quals s'ha posat en relació. 

4 

O 
d) És un acte per mitja del qual es posa en joc all& que hi ha de nlés *s 

profund en la persona humana. 2 - 
a 

" L'experiincia sirnbblicn no se sitira en el nivell de l'abstracció i del concepte ni pot coll- 5 
s 

forzdre's arnb la percepció irnrnediata de la realitat concreta; és 11rza fonna iiztennidia d'ex- E 
pressió en la qiral corzfl~reixerz tots els recirrsos inis personals, seinibilitat, iriiaginació, 3 

VI 

rnernbria, vol~lrztat, intirrció ...; es pot considerar corn ilrz rnornent de realització pleria de la 5 
persona hiirnarza ell la seva oberhlra a la traince~zdirzcic~ i en la seva dirnernió social; i z 
tarnbé corn a lloc privilegiat de la relació entre sirbjecte i objecte, entre corzeixernent i corzs- !$ 

3 ciincia, allci on s'expressa la sirbstcincia rnateixa de la vida espiritiral, or? l'existincia htrrna- %2 
iza concreta troba el seu arrelarneizt i el seir eq~rilibri. " i P 

4 Nuevo Diccionario de Liturgia. Madrid: Ed. Paulinas, 1984, 2a. ed. Pag. 1909. 
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El llenguatge simbblic va molt més enlli que qualsevol llenguatge emprat en la 
vida quotidiana. Ens fa penetrar dintre d'una dinimica propia. S'articula per mitja 
de signes simbblics i visibles. Aquests tracten d'expressar realitats que no podrien 
ser expressades d'altra manera: allh on la paraula no arriba, arriba el simbol. En un 
moment d'alegria immensa o d'un dolor molt profund, diem que no trobem 
paraules, són buides de sentit, és aleshores quan una mirada, un gest (una abraca- 
da, estar al costat va molt més enllh) --tots aquests, signes externs-- creen lligams, 
ja que són de l'ordre de la comunicació . Aixo ens permet veure que l'eficacia 
simbolica és a la mida de la implicació en un esdeveniment. 

Quan parlem d'actuació simbolica, hem de tenir en compte la gran complexitat 
d'aquesta barreja de "dit i no dit" i d'aquest embolic permanent dels nivells de 
llenguatge que només revela una part mínima emergida d'allo que es viu o s'ha vis- 
cut. 

e) El símbol va creant una experikncia humana 

Neix de la mostra condició corporal i inacabada. Ens posa en situació de 
"gr~cia", de "do". 

En el seu assaig sobre el do, M. Mauss va manifestar el caracter simbolic del sis- 
tema del "do- intercanvi" organitzat en tres actes: donar - rebre - tornar a donar.s 

Podem anar en una perfumeria i comprar una ampolla de perfum per a una 
amiga que ens l'ha encarregada; aquest fet té un valor utilitari; pero si comprem el 
mateix perfum per a regalar-li , és de l'ordre simbolic. Ja el preu és diferent, hom 
passa de la utilitat a donar una mica de si mateix a través del present. Aquí, el per- 
fum ha creat un lligani d'afecte. Tot do demana una reciprocitat. No respondre al 
do, és a dir, no acollir-10, és rompre la relació. 

S'inscriu dintre d'una "cultura" que crea associacions espontanies entre els 
objectes. 

El simbol és un signe visible perquP es veu, es palpa, se sent. No té necessitat de 
gaires explicacions. Són signes reals que es verifiquen en la nostra historia, en el 
nostre món. El gest expressat pel cos revela els sentiments, fins i tot la propia cul- 
tura. Si faig el senyal de la Creu en públic, els altres sabran que sóc cristi& o cris- 
tiana. 

:$ 

5' 
%a La persona humana s'expressa exteriorment per mitja de paraules, gestos, acti- 

tuds o altres manifestacions que són el producte d'una cultura determinada. La 
manera de saludar, de ,vestir-se, de menjar, en són uns exemples molt clars. 

( 86 5 M. MAUSS. "Essai sur le don" dans Sociologie et Anthropologie. París: PUF, 1968. 



La "qualitat" del simbol no va lligada al seu valor o la seva utilitat. Una alianca 
de metall ordinari pot simbolitzar, fins i tot, millor l'enllac matrimonial que no 
pas una &or. Una simple postal pot significar molt més que un discurs per a retro- 
bar l'amistat perduda. 

Introdueix dintre d'un altre món renovat, transforma el taranna quotidia, l'es- 
perit esdevé més creador. 

Les petjades deixades en nosaltres per alguns esdeveniments són difícils de 
coneixer i, sobretot, d'avaluar. El simbolic treballa molt en el nostre subconscient. 

El simbol no mena res que sigui de l'ordre del saber, ni un senyal que vingui de 
l'ordre de les convencions col.lectives, sinó la vida en el cor de la qual se situa com 
un lligam que va actuant. És més aviat de l'ordre del reconeixement i no pas del 
coneixement, de la comunicació, i no de la representació, de la interpel.laci6 i no 
pas de la informació. És mediació que ens introdueix en l'ordre cultural al qual 
pertany, que se situa més enlla de la realitat immediata. 

Per exemple, el present perd la seva funció d'operador d'alianca si només es veu 
l'objecte rebut i no la intenció de la persona que fa el regal. 

Des que i'home és home, només es pot referir a al10 que troba en el seu entorn: 
l'univers material, és a dir, al10 que viu, que sent, que palpa. El seu trajecte espiri- 
tual consisteix a elevar-se per damunt de tot aixo gracies a aquestes mateixes 
mediacions, fins a arribar a quelcom més que pugui ajudar-10 a arribar fins a una 
altra dimensió més sublim. El simbol també és suggeriment que podra arribar a 
una infinitat de conseqüencies gracies a un treball creador de l'esperit. 

f) El simbol és caminar en tres direccions 
3 
P 

- El relat sota diverses formes: historia, conte, poema, mite; -2 
V) 

- Els ritus: organitzacions estables de gestos, moviments que es van repetint dintre 3 U, - 
d'un grup donat i estructuren l'existencia del grup i dels seus membres; 3 

- Les celebracions, que fan ressonar un esdeveniment (festes, sagraments) 5 
3 
E 

Aquestes tres vies són necesshries en llexperiPncia simbolica. Sense relat, el ritus 3 
u) 

s'empobreix. Sense ritus, el relat esdevé imaginari. Sense celebracions, els relats i I 

els ritus s'esfumen i desapareixen. $ 4 

g) Els símbols religiosos 

A través dels temps, la persona humana ha anat buscant respostes a preguntes 
fonamentals de la vida. Les religions són el fruit d'aquest camí i el resultat de l'es- 
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forc d'uns homes concrets per transmetre, als seus semblants, creences que donin 
sentit a la vida humana. Cada religió té les seves formes determinades i totes elles 
estan fortament connectades amb la forma de vida sociocultural del grup huma 
que experimenta. 

Al llarg dels temps, l'home i la dona han anat buscant, en el seu propi entorn, 
realitats que puguin posar-10s en relació amb el diví. Així, determinades realitats 
han esdevingut simbols capacos de posar-10s en contacte amb Déu. 

Els relats bíblics donen testimoni de com els creients han viscut la seva historia 
en relació amb Déu, una relació d'amor plenament manifestada en Jesus. Israel es 
va construint sobre la seva fe en l'acció alliberadora de Déu en la seva historia. No 
en tenen més experiencia que la de la Paraula i el testimoni. 

En la seva teoria del llenguatge bíblic, Evans defensava la tesi que el llenguatge 
de la revelació és autoimplicatiu, Déu es dirigeix a l'home a través d'un "esdeveni- 
ment" o un "acte" que el compromet de cara a l'hoine i expressa el seu ésser inte- 
rior. Així hauria de ser el llenguatge de l'home envers el seu Déu, un llenguatge que 
expressés el seu compromís envers Déu." 

Si aixi és, el llenguatge bihlic, se situa fonamentalment dintre del registre simbo- 
lic i aixi s'ha d'interpretar. Per exemple, quan Jesus diu " Sóc el camí, la veritat i la 
vida" Un. 14.6) , o "1'Alfa i l'omega "(Ap. 1,8), no és una pretensió seva orgullosa 
(ho contradiria el fet de rentar els peus dels seus deixebles), sinó paraula -accepta- 
ció i resposta- dels creients per als quals Jesus és "el camí de salvació". 

Més enlla de la Bi%lia és tot el llenguatge de la fe que s'ha d'entendre en les cate- 
gories simboliques. 

Signes i símbols en les celebracions litúrgiques 

"La litúrgia és una comunicació total, feta de paraules, pero també de ges- 
tos, moviments, simbols acció." ' 
Les celebracions no s'han de veure només des de la perspectiva de "signes" que 

orienten vers la cosa significada, sinó des de la perspectiva de "símbol", llenguatge 
que ens permet ja entrar en una dinamica propia. 

"L'acció simbblica produeix, a la seva manera, un apropament. Té poder de 
mediació, no tan sols practica o racional, sinó de tota la persona humana i la 
realitat amb la qual es relaciona." 

6 D.D. EVANS. The logic of self-involvement. A philosophical study every day language with reference to 
the christian use language. London SCM Press 1963. 

7 1. ALDAZABAL. Cestos y símbolos. Dossiers CPL núm. 40, Barcelona 1992, paq. 6. 
8 ídem. 



També s'han de veure des de la perspectiva de "gestos simbolics" heretada de la 
revelació o la tradicio més antiga de 1'Església. 

Símbols més importants: 

- EL PA I EL VI 
- Dintre d'aquest simbol hi ha diferents significats. 

Els elements del pa i del vi posen en evidencia la relació de l'home amb la natu- 
ra. Són dos elements típics de la cultura mediterrania, aliment de base. Jesús parla 
del blat i de la vinya, de les espigues, del vi en bot nou. El pa apareix com un ali- 
ment , i el vi és el símbol de l'alegria. Ambdós són fruit de la creació, de l'esforc de 
l'home i la dona, del seu treball. Teologicament, el pa i el vi expressen la donació 
del Crist a la humanitat.. 

LA PARTICIO, partir el pa és un gest molt significatiu present a totes les litúr- 
gies. Aquest ritu ve de la tradicio jueva: el Sopar Pasqual comenca amb aquest ritu 
i el mateix Crist el fa a lJÚltim Sopar. Més tard, és amb aquest gest que els deixe- 
bles dJEmmaÚs el van reconeixer. Aquest gest significa també la unió dels cristians 
i té una relació molt profunda amb el sentit de la comunió (= unió amb...). 

"PRENEU I MENGEU, PRENEU I BEVEU", és el gest més important de la comu- 
nitat cristiana. És un gest molt hum& molt accessible a nivell antropolbgic. El 
menjar és vital i, a través d'aquest sagrament, Crist es dóna com a aliment, vol dir 
que es fa nostre. 

A 1'Antic Testament, el menjar posa en comunicació amb Déu, i el pa i el vi 
formen part de les ofrenes presentades a Déu. En llEucaristia, els cristians partici- 
pen de la Mesa del Crist i se senten units a Ell en el misteri del "banquet" de la 
vida eterna. Y P 

2 
VI 

Altres gestos o accions simbbliques: U, 2 - 
3 

- LES MANS, són eloqüents a l'hora d'expressar una idea, un sentiment, una s 
intenció. 

En la celebració tenen un rol ben determinat. Expressen: una actitud pregant, 3 
beneeixen, reben la comnunio, i una actitud d'espera, d'acolliment, de confianca. 3 

4 

La imposició de les mans és un símbol de la comunicació interpersonal. A Israel té :$ a 

el sentit de benedicció, de consagració per a una tasca determinada, o té un to arti- S 

ficial. 2: 



- L'AIGUA, té el seu lloc en totes les religions, té també el seu lloc en la celebra- 
ció amb u n  sentit de purificació, recordant l'aigua baptismal. 

- L'ENCENS, crea un clima misteriós i sagrat expressant el respecte, la reverencia, 
l'actitud de pregaria i l'ofrena. 

- LA PROCESSO d'entrada, de comunió, de sortida, representa el gest simbolic de 
caminar junts. És ei1 simbol de la fe dels cristians donant la idea d'un poble que 
camina vers una meta. 

- EL GEST DE LA PAU, vol simbolitzar la fraternitat entre els cristians que han de 
viure com a germans i créixer junts en la fe. 

- POSTURES EN LA CELEBRACIO 
a) La postura dreta és simbol de la dignitat de la persona. Indica la disponibili- 

tat, l'atenció, el respecte. 
b) La postura asseguda afavoreix l'escolta, l'atenció, la meditació. 
C) La postura agenollada expressa la interiorització, l'adoració i també la sub- 

missió i penitencia. 

- EL SENYAL DE LA CREU 
La Creu és el gran simbol dels cristians, que ja va ser marcat amb aquest senyal 
des del dia del Baptisme: en nom del Pare, del Fill i de llEsperit Sant. 

- EL SILENCI, també és eloqüent, crea una atmosfera d'interioritzacio, de saber 
escoltar. 

Conclusio 
Veiem com el llenguatge simbblic té una gran importincia en la nostra cultura 

i en tota la celebració ja que té un  rol mediador, comunicant, unificador, transfor- 
mador, protector. Pero, per a molts cristians -i no  sempre els menys exigents-, molt 

2 sovint les celebracions n o  són enteses i resulten "avorrides". Per quP? La fe ens - 
a orienta vers una "adoració en esperit i veritat" u n  4,24 ). El culte té el perill de deri- 
5 var vers el ritualisme, del deure complert i de la bona consciPncia, tot amagant l'e- 

xigPncia de la seva traducció a la practica concreta de la justícia, de la reconcilia- 
3 ció i de l'amor. 

$ 
Y -, Avui dia, l'expressió tradicional i clissica de la fe es revela poc o gens significant 

per a la major part dels nostres contemporanis, perquP l'estat actual de la cultura 
9 ha canviat moltíssim. Es tracta d'una altra manera d'apropar-se a la realitat. L'ésser 
:% 

humh es troba inserit al cor d'una multitud de relacions que se li van escapant, el 
creen i l'estructuren. Es troba immergit en u n  univers on tot es mou, tot va can- 



viant. Obrir-se al simbolic és prendre un altre camí que el de la casualitat, el camí 
de l'intercanvi hum& Hem de buscar un llenguatge més en consonancia amb la 
sensibilitat i els problemes de la humanitat actual i així podrem arribar a reinter- 
pretar las accions simboliques amb perspectiva historica. Aixo demana un gran 
esforc i només es podra aconseguir amb persones que tinguin un cert talent poe- 
tic, una forta disposició simbolica, i que siguin capaces de posar-se en sintonia pro- 
funda amb el nostre temps. 

Voldria acabar amb la conclusió a la qual el Pare Gélineau arriba: 

"Trobar nozrs sírnbols? Buscar sírnbols moderru? Pot ser, per6 on són? Qiri els 
grarrln? Més aviat seria acordar zrn vot de coizfianga donant totes les seves possibili- 
tats a aquelles realitats hzrrnanes qire el mateix leslis i 1'Església van recollir de la 110s- 
tra derlsitnt corporal i psíqtrica, de la nattrrn i de la ccrltura tlrzides indissohiblernent 
per tal que sigrlifiqzrin Dézi, qtre ve a establir zlrzn a l ianp  arnb la laana~zitat? Aquests 
signes i sagmrnents, ja qire forrner~part ir~tegrarzt d'irrza liistoria, la nostra /1istoria, no 
deixararz de desplegar els seus serztits sernpre rzous al llarg de tots els temps, e17 tot 
lloc, en totes les cultzrres, en totes les sitzracions irldividtrals o col.lectives, a la ll~rrn 
del signe de Jonas, iirzica clazr silnbblica dorzada als llornes en Crist mort i ress~rscitnt 
fills al sezr retorn." 

També hem de reconeixer que, avui dia, no estem prou formats per a poder cop- 
sar el significat antropologic, religiós i teologic de les nostres celebracions, tot i que 
la societat actual presenta una infinitat de signes i simbols. 

Crec que és indispensable fer una bona catequesi del llenguatge simbolic des 
dels primers anys per a entendre i gaudir de la riquesa del simbols existents i per 
a arribar a crear una simbologia apta per a les mentalitats actuals, capac d'expres- 
sar la fe i el misteri de la salvació. Hem de procurar evitar un llenguatge poc ente- 
nedor, estrany a la cultura ambient, i fins i tot repetitiu i rutinari. 2 

O 
2 

Una mentalitat tecnicista o racionalitzant desconeix aquesta dimensió simboli- " 
2 ca profunda que, no obstant aixo, segueix expressant-se en els somnis, desfoga- - 

ments i ressorgiments religiosos, en les malalties psíquiques. El no-dit i potser all6 
que no es pot dir de l'existkncia necessiten ser reconeguts i manifestats. Les qües- 2 
tions infantils: d'on vinc?, qui sóc?, esperen una resposta o almenys una mirada 3 
perspectiva. Són "la terra" on cultivar la llibertat i la creativitat moral, artística i * 

5 social. Un camí simbolic permet viure, no fora del misteri, sinó en contacte amb ell. 5 
Ens el fa més proper i esperan~ador, en lloc de veure'l llunya i temible. La persona ,; 

P 
iniciada al símbol és un "espavilat", un " re-nascut". Té un origen i un horitzó. U 

- 
r" 

9 Nuevo Diccionario de Liturgia -. Madrid: Ed. Paulinas- 1984, 2a. ed. Pag. 1920 1 



ABSTRACT 

Alltigualnente el sírnbolo era lrrl pacto entre dos o rnn's iildividuos. Se erltregnba a cada 
11110 de ellos ui1 frng~nertto de zr~ta piezn de cern'rnica para que la consenmmn y rnds tarde, 
ellos o sus descendientes, la reconstruyeran corno signo de alianza. En nuestros días, el 
sí/nbolo es la expresión exterrta de zlrta experiertcia irrtenla. Es eficaz porque confiere 
rnnyor filerza a la renlidad qzre expresa y trarrsrnite llrl ~nensaje. Representa la experiert- 
cia de ~ 1 1 1  enczrentrO coi? el otro. La personn llurnann se constn~ye lnediarlte el orden siln- 
bólico, motivo por el cua1 podernos afirrnnr qzre la dirldrnicn del sírnbolo es fiindalnen- 
talrnente constitutiva del ser hulnano. 

El sílnbolo se inscribe en el n'lnbito de zlna clrlhlra determinada; constit~rye la !nedin- 
ció11 que 110s irltrodirce en el orden clrlhrrnl al que pertenece y se sihía ~nn's all6 de la rea- 
lidad cotidiano. Sirve no solo para expresnr las experiertcias que 10s seres hurnattos vivi- 
mos, sino talnbién para alrrneittarlas e intensificarlas. 

Toda vida religiosa ~recesita del sírnbolo para expresnr su propia experieitcia de fe. La 
experiencia cristiana se expresa rnediante la celebración cornunitnria de 10s Sacrarnentos. 

In oldeit tirnes, tlle sylnbol was nn agreelnent between two or lnore participants. Eaclt 
participant wozrld take ond keep a piece of a brokerl vase, wllicll woltld be reconstr~icted 
by tlie~nselves or tlteir descertdants at a certairt lnornent, as a token of alliance. At pre- 
sent, tlte syrnbol is tlte extental expressior7 of al1 interna1 experience. It is eficient, as it 
prodlrces tlle deep realiiy that a rnessage tries to express alid trar~srnit witll evert rnore 
intensiiy. It is tlte experience of alt ertcozrrlter witll another persorz. Tlte hzlrnan person is 
constrrrcted tllrozrgll tlle syrnbolic order, nnd tllus we can say that tlle dynnlnics of tlte 
syrnbolic is tlterl fiu~darnentally particirlar to tlie l~zrrnan being. 

3 
P 

Tlte syrnbol is nscribed to a particular culhlre, it is inediatiorl tllat introduces 11s into 
tlle czllfilrnl order to wlticll it belongs and it is located beyortd day-to-day realiiy. It 110s - 

3 tlle cnpacity not ortly to express experiences lived by ltz~rnarl beirtgs, bzrt also to increase 
E arld inteltsify tllese experiences. 
u 
E 
i5 Every religiorrs life needs tlie syrnbol to express its experiellce of the Faitlt. Tlle Cllris- 
3 t i m  experience is expressen tlirozrgll tlte cornlnurlity celebratiort of tlle Sacrarnents. 3 
4 



Dans l'antiqzrité, le sy~nbole était u n  pacte entre deux OLI  pl~rsiez~rs partenaires. 011 
donnnit ri clzaclrn d 'e i~x un fragrnerlt de cérnrnique pozlr qu'ils le corzservent, et plzrs tard, 
eux ou leurs descendnnts le reconstn~isaient en signe d'alliance. De 110s jours, le syrnbole 
est l'expression externe d'une expirience inteme. I1 est emcace, car i1 reild pl~rs forte la réa- 
lité qlt'il exprirne et i1 veut traizsrnettre L I I ~  rnessage. I1 représerzte l'exphie~lce d'zrrle ren- 
coiltre avec azrtr~~i. La persorlrle hlrrnair~e se corlstrt~it grrice h I'ordre syrnboliql~e, c'est 
pourquoi nozrs poztvons dire que la dyj/narnique d z ~  syrnbole est fondarneiztale~tlerlt consti- 
tutive de 1'Ctre humain. 

Le syrnbole se crée dons uile culture rle'tennirlée. C'est la inédiatio~l qui r l o ~ ~ s  irltrodltit 
dnns I'ordre cz~lturel auqz~el i1 appartierlt et il se situe nu delh de la rénlité de tous les jours. 
I1 sert, non sezrlernent h exprirner les expériences que no~rs vivorzs, rnais nlrssi h les aztg- 
rneilter et ri les intensifier. 

Toute vie religiellse a recours nzl syrnbole pozlr exprirner sn propre expérierlce de foi. 
L'expérience chrétienize s'exprirne grrice h la célébration cornrnzrnaz~taire des Sacrernerlts. 

.... 


