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La finalitat d’aquesta tesi és l’estudi en profunditat del Tarot Rider – Waite. Per ferho hem anat a les fonts del Tarot, fent una anàlisi sobre la imatge dels Tarots Tradicionals
{Visconti-Sforza, Mantegna (segle XV) i Marsella (segle XVIII)} des d’una perspectiva
iconogràfica. L’anàlisi iconogràfica dels diferents Tarots ens ha permès estudiar-lo des
de múltiples aspectes, fent necessària una amplia investigació dels texts escrits i visuals
del context cultural. S’ha relacionat el Tarot amb l’època, el context d´on va sorgir, per
revelar les actituds inconscients del seu temps i com es manifesten en el mateix. L’anàlisi
iconogràfica del Tarot Rider – Waite s’ha realitzat a través de la hermenèutica simbòlica
del Cercle d´Eranos, relacionant-lo amb el Procés d’Individuació de Carl Gustav Jung.
Aquesta tesi conté dues parts. En la primera part es realitza l’estudi iconogràfic i
simbòlic dels Tarots tradicionals: el Tarot de Mantegna s’ha relacionat amb la Filosofia
Hermètica i els frescos del Palazzo Schifanoia de Ferrara, el Tarot Visconti – Sforza amb
l’Art de la Memòria i el Tarot de Marsella amb l’Alquímia. Hem anat a les fons del Tarot,
per aprofundir sobre el concepte o les idees que amaguen els temes figurats i sobre el seu
abast en un context cultural determinat. Hem relacionat els motius artístics i les seves
combinacions amb els continguts temàtics, afins a les figures de les cartes de cada Tarot.
Les històries, mites i al·legories que es relacionen amb les cartes de cada Tarot necessiten
d’un procés d’interpretació, identificació, reflexió i coneixement, més enllà dels
processos de percepció de les formes. El vincle simbòlic implica una lectura “entre
formes”, una mirada subtil, una sospita o una actitud intensa de revelació: amb “l’actitud
de sospita” intentarem veure allò que la imatge oculta, i amb “l’actitud restauradora”
cercarem accedir al significat profund que la imatge guarda com a enigma.
En la segona part es realitza l’estudi iconogràfic, simbòlic i psicològic del Tarot
Rider – Waite relacionant-lo amb el Procés d’Individuació de Carl Gustav Jung, el mite
de l’heroi i l’Alquímia. Hem triat el Tarot Rider –Waite tenint en compte dos
enfocaments. Des d’una perspectiva iconogràfica, perquè és el Tarot més important creat
al segle XX, amb la influència rellevant del moviment simbolista, i representa l’obra
mestra de l’ocultisme anglès. Des d’una perspectiva simbòlica i psicològica, Waite va
ampliar el simbolisme del Tarot d’una manera que ha permès connectar-lo amb més
profunditat amb la psicologia de Carl Gustav Jung. Per tant, el seu Tarot és “més
psicològic”, s’acosta més a la mentalitat de l’home modern, i connecta millor amb les
seves necessitats psíquiques. De la interacció originària del Tarot Mantegna amb el
Neoplatonisme i del Tarot Visconti – Sforza amb l’Art de la Memòria del Renaixement,
i més tard amb l’Ocultisme a través del Tarot de Marsella, afloren els Arquetips que es
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manifesten mitjançant un cànon iconogràfic que arriba a la seva expressió psicològica en
el Tarot Rider – Waite. Explorar les imatges dels diferents Tarots és una manera
d’explorar els arquetips, penetrar en la seva simbologia és penetrar en l’arcà de la vida,
en allò desconegut i en el misteri de la psique. Les seves imatges han configurat una gran
obra d’amplificació col·lectiva, establint un seqüència ordenada que conté el conscient i
l’inconscient. Ha compilat una multiciplitat de variacions gràcies a la creativitat dels
artistes, per això les seves figures i imatges poden tenir diverses interpretacions. Els
diferents noms de les cartes, la seva numeració, i els seus colors simbòlics ofereixen una
perspectiva altament diferenciada de la dinàmica psíquica. A través dels diferents Tarots
es desplega un procés evolutiu (la creació del Cel i de la Terra, el camí iniciàtic de l’adepte
o mag, la caiguda i redempció de l’home, o la manifestació d’allò diví), que permet
proposar la hipòtesi psicològica de que a través dels Arcans Majors es descriu el Procés
d’Individuació. L’estudi simbòlic de les diferents cartes del Tarot s’ha fet a partir
d’aquesta perspectiva: el Tarot és un llibre d’imatges simbòliques que emergeix de la
imaginació creadora. La totalitat dels Arcans Majors són entesos com una unitat, com una
imatge amb diferents parts que apunten a una finalitat. A partir d’aquest posicionament,
es fa la següent hipòtesi: el Tarot exposa un procés de transformació progressiva de la
personalitat.
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Tarots investigats en la Tesi Doctoral
( una carta com a exemple)
l´Imperator
Tarot de Mantegna (segle XV)

Imperator
Tarot Visconti – Sforza (segle XV)

L´Empereur
Tarot de Marsella (1760)

The Emperor
Tarot Rider – Waite (1911)
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3. EL TAROT DE MARSELLA I L´ALQUIMIA
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Figura nº 10

b) L’Emperatrice i l’Empereur
L’Emperadriu (figura nº 10) (73) apareix com una reina coronada amb un escut a la mà
i el bastó de comandament a l’altra. Un àliga es representa al seu l’escut, que pot ser
l’animal més representat en l’heràldica des de l’antiguitat, com a símbol de poder i
reialesa (74). Escollida per Déu i mare per excel·lència, l’Emperadriu ha d’acollir al seu
ventre al Fill. Ella és la figura ideal de la dona i ha d’exaltar les seves qualitats, apropantse al màxim possible a les virtuts de la mare de Crist, però també encarna les figures
mitològiques de la Mare Terra. Ella és el pont, és la mediadora, que permet la generació
i la continuïtat de la vida. La figura de l’Emperadriu està asseguda perquè representa el
poder del món físic, perquè tendeix a l’estabilitat, i els seus peus invisibles ho confirmen.
El seu escut a la seva dreta conté un àliga que significa la intel·ligència adquirida
planejant sobre la matèria. Es va convertir en símbol de les legions romanes, ensenya de
l’imperi bizantí, emblema de la dinastia real dels Hohenstaufen i símbol adoptat per
Carlemany del Sacre Imperi Romà, perquè volia perpetuar el poder que venia d’August,
el seu primer representant (75). El globus d’or que sosté amb la seva mà esquerra simbolitza
el món universal i la creu que ho corona indica que l’espiritualitat ha de dominar la
matèria penetrant-la (76). Les ales que porta, la relacionen amb la Verge de l’Apocalipsi,
perquè l’han permès ascendir ràpidament per salvar el Nen atrapat pel Drac, una bestia

(73) Imatge publicada a la pàgina web http://www.tarotlore.com/marseille-tarot-cards/
(74) A. Vitali (1994 Iconografia dei Tarocchi, pàg. 82. Article del catalogo Tarocchi, arte e magia
(75) A. Vitali (2010) Il Castello dei Tarocchi, pàg.59
(76) P. Marteau (2011) El Tarot de Marsella, pàgs. 43-44
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immunda que s’havia convertit en un atribut de la Verge: “...apparve nel cielo una donna
rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle”( una
dona vestida amb el sol va aparèixer en el cel, amb la lluna sota els seus peus i una
corona de dotze estrelles sobre el seu cap) (Apocalisse XII, 1)

(77).

Per a Papus, expressa

la idea de generació, de corporització en tots els Mons (78). Per a Levi, és la Quintaessencia
mística del ternari, és l’espiritualització, és la immortalitat i la Regna del cel
Marteau, l’Emperador (figura nº 10)

(80)

(79).

Per a

representa el poder actiu de la matèria i en

conseqüència els seus canvis i transformacions. Sosté el ceptre amb la mà dreta (pol
positiu) (el coneixement de la ciència), mentre que l’Emperadriu el du a la mà l’esquerra
(pol negatiu) (el coneixement de la intuïció) simbolitzant l’equilibri dels pols. L’escut de
l’Emperador roman a terra simbolitzant que la seva intel·ligència està a la seva disposició,
mentre que el de l’Emperadriu està contra el seu ventre representant que dóna a llum les
seves creacions

(81).

La creu és un símbol de la unió de dos punts oposats, representa el

Cel i la Terra, la síntesi i la mesura. En ella, el Temps i l’Espai estan units i per això, es
va convertir en el símbol més universal de la mediació, el mediador. Per això, la
prerrogativa de l’Emperador és la de mediador entre Déu i els homes en el poder temporal
(82).

Per a Levi, és el tetragrama, el cos del qual representa un triangle i les seves cames

una creu, imatge de l’atanor dels alquimistes

(83).

Per a Papus, és la imatge del principi

animador i actiu de l’Univers: Júpiter, reflex de la Prima Causa (84).
Des del punt de vista de l’Alquímia, l’Emperadriu i l’Emperador són el Rei i la Reina
com a Sol i Lluna (Apol·lo i Diana), i així, ho expressa la xilografia Arcanum artis del
Rosarium Philosophorum, Secunda pars alchimiae de lapide philosophico vero modo
praeparando, continens exactam eiusscientiae progressionem. Cum figuris rei
perfectionem ostendentibus (Frankfurt, 1550) (figura nº 11)

(85).

La parella alquímica,

representa a l’alquimista en un estat lligat a la materialitat, perquè en les primeres etapes
de l'Obra, són Adam i Eva com a senyors de la Terra, però a la vegada estan immersos
en una materialitat de la qual es volen alliberar, és a dir, estan presos en la matèria. El

(77) A. Vitali (1996) Iconografia dei Tarocchi, pàg. 82. Article del catalogo Tarocchi, arte e magia
(78) Papus (1986) El Tarot de los Bohemios, pàg. 79
(79) E. Levi (1997) Dogma y ritual de la alta magia, pàg. 293
(80) Imatge publicada a la pàgina web http://www.tarotlore.com/marseille-tarot-cards/
(81) P. Marteau (2011) El Tarot de Marsella, pàgs. 47-48
(82) A. Vitali (2010) Il Castello dei Tarocchi, pàg. 60
(83) E. Levi (1997) Dogma y ritual de la alta magia, pàg. 293
(84) Papus (1986) El Tarot de los Bohemios, pàg. 81
(85) Imatge publicada a la pàgina web http://www.e-rara.ch/cgj/content/pageview/3179397
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Figura nº 11

Arcanum artis (Rosarium Philosophorum, 2ª part del compendi
De Alchimia opuscula complura veterum philosophorum, 1ª edició, Frankfurt, 1550)
Figura nº 12

Emblema XXXV d´Atalanta Fugiens, hoc est,
Emblemata nova de secretis naturae chymica de
M. Maier (1617)
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Gravat nº 59 d´Alchemy: El déu
Júpiter envoltat per vuit àligues
Rola (1477)

seu matrimoni és un símbol fonamental que en les cartes del Tarot està simbolitzat pels
dos orbes coronats amb la creu, la unió dels quals engendra el “Fill filosòfic”, com es
mostra en la imatge de l’Emblema XXXV d´Atalanta Fugiens, hoc est, Emblemata nova
de secretis naturae chymica (1617) de Michel Maier (figura nº 12)

(86).

L’Emperadriu

com a mare està asseguda, alletant el seu fill, en un camp de blat que simbolitza la
fertilitat. D'aquesta manera, tant la carta del Tarot com els emblemes alquímics infereixen
que l'Emperadriu és Cibeles o Demèter, la Deessa de la Terra i del Blat (87). Un símbol de
l’Emperador que apareix amb molta freqüència és l’àliga. O´Neill el compara amb el
gravat nº 59 d´Alchemy de Rola (1477), el déu Júpiter està envoltat de vuit àguiles negres
(figura nº 12) (88), i això simbolitza des de la perspectiva de l'alquímia, que el Rei ha de
morir i renéixer vuit vegades

(89).

A través de morir i renéixer, el Rei es converteix com

diu el Lexicon Alchemiae de Ruland (1612): “en alma, agua sagrada / que humedece las
tierras para la mujer / a las fuentes se devuelve / de donde la habían tomado / es el
espiritu en el agua/ y un espíritu acuoso”

(90).

Cada vegada que l’esperit (el Rei)

descendeix i penetra en l`ànima (la Reina), mor i s’encarna de nou a partir d´ella, al
convertir-se en animal (l`àliga) torna a la font de la renovació i possibilita la
transformació. El simbolisme és paradoxal, perquè l’esperit (Sol) en penetrar l’ànima
(Lluna) es “materialitza”, (l’escut de l’Emperador amb l’àliga roman a terra) purificant la
matèria, i en purificar-la “desmaterialitza” l`ànima (les ales de l’Emperadriu). Així, la
Reina pot engendrar el Filius que ha d’emergir de les profunditats del Drac (Mercurius).
El Drac és un símbol de la Reina que s’alimenta i es devora a si mateixa, que
s’autofecunda, però gracies al Rei que es dissol i mor en ella es produeix un canvi, perquè
allò dissolvent i allò que es dissol passen a un estadi superior que fa possible el naixement
del Filius regius (91). Aquí troba sentit la frase de l’Apocalipsi expressada anteriorment, la
Verge allibera el fill del Drac que ha estat sempre “ocult” al seu ventre.

(86) Imatge publicada a la pàgina web http://www.e-rara.ch/cgj/content/pageview/1905980
(87) R. V. O´Neill (1986) Tarot Symbolism, pàg. 277
(88) Imatge publicada a la pàgina web http://herve.delboy.perso.sfr.fr/gravures.html#II.
(89) R. V. O´Neill (1986) Tarot Symbolism, pàg. 277
(90) C. G. Jung (2007) Mysterium Coniunctionis. Obra completa: Vol. 14, citat a la pàg. 261
(91) Ibid. pàgs 302 i 307
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4. EL TAROT RIDER – WAITE
I EL PROCÉS D´INDIVIDUACIÓ
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Figura nº 11

c) The Empress
Per a Widmann, l’Emperadriu simbolitza la unitat psicofísica, desplegant-se sobre el
plànol material, orientant-se al món i concretant l’Esperit, donant forma real a la vida i a
l’amor

(119).

Per a Nichols, la Gran Sacerdotessa i l’Emperadriu encarnen el principi

femení i presideixen els quatre misteris femenins: la formació, la preservació,
l’alimentació i la transformació

(120).

Té el número tres i Bernouilli la relaciona amb el

triangle. El número tres uneix allò masculí amb allò femení i la triada es relaciona
tradicionalment amb “el Cel” (121). El número tres considera allò femení com un principi
arquetípic que presideix la manifestació de la vida i la individualitat.
L’Emperadriu (figura nº 11)

(122)

asseguda majestuosa, és filla del Cel i de la Terra.

Es troba damunt d’un camp de blat que simbolitza la terra fèrtil. Representa la fecunditat
universal i el sentit extern de la Paraula (123). Està asseguda en un tron solar, el coixí és
de color taronja i aquest color és atribuït al Sol. A sota hi ha un escambell vermell que
simbolitza el desig que dirigeix les forces creatives. El símbol de Venus es repeteix en la
carta diverses vegades: El vestit és blanc i en ell apareixen magranes amb les seves
llavors, formant cadascuna d’elles el símbol de Venus. El ceptre també al·ludeix a Venus,
i damunt de la terra, hi ha un escut en forma de cor, en el que de nou apareix el símbol
(119) C. Widmann (2010) Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi, pàg. 75
(120) S. Nichols (1991) Jung y el Tarot, pàg. 132
(121) R. Bernouilli (1934) Zur Symbolik geometrischer Figuren und Zahlen: Eranos-Jahrbuch, pàg. 405
(122) Imatge publicada a la pàgina web http://en.wikipedia.org/wiki/Rider-Waite_tarot_deck
(123) A. E. Waite (1910) The Pictorial Key to the Tarot, pàg. 29. En línia. Publicat a la pàgina web
http://www.sacred-texts.com/tarot/pkt/pktar03.htm
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Figura nº 12

Ceres de Baldassare Peruzzi (1516-1519) en la Sala
delle Prospettive en Villa Farnesina (Roma)
de Venus (en lloc de l’àliga dels Tarots tradicionals), doncs l’amor és la força unificadora
i regeneradora que connecta Esperit i Carn, Cel i Terra, unint els oposats en un llaç creatiu
fins que emergeix allò nou (el Fill) (124). El Fill de l’Emperadriu és la Trinitat simbòlica
de la Totalitat. És el producte de la conjunció del Sol i de la Lluna, és el Filius
philosophorum de l’Alquímia. Aquest Fill és el principi de l’esdevenidor i segons
l’Hermetisme, simbolitza la sublimació de l’Ésser (125). Des d’una perspectiva psicològica,
aquesta sublimació es realitza a través de la imaginació que possibilita els canvis i la
transformació de la psique. Si la Gran Sacerdotessa simbolitza el principi femení aquàtic,
l’Emperadriu representa el principi femení terrestre, que està fecundada pel Sol, generant
així, la vida i les “formes”. Per a Eliade, aquestes “formes” revelen realitats que s’han
imposat per necessitat, “impressionant” la consciència humana, així, la Terra és una font
inesgotable “d’existències” que és manifesta en l’home d’una forma immediata

(126).

Aquestes “formes” són projeccions d’una estructura còsmica humana que revelen un
ordre i una finalitat, per això damunt del cap de l’Emperadriu ressalta la corona de dotze
estrelles que representen els signes zodiacals, i en el seu coll duu un penjoll de set perles
relacionant-la amb els set planetes. En el front duu una corona de murta i davant d´ella es
troba un camp de blat, perquè ella és la representant de totes les Deesses Mare, com Gaia
(124) S. Nichols (1991) Jung y el Tarot, pàg. 132
(125) G. Durand (2005) Las estructuras antropológicas del imaginario, pàg. 312
(126) M. Eliade (2010) Tratado de historia de las religiones, pàg. 223
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i Ceres o Demèter, que no només porten a l’existència als éssers vius, sinó que també són
el símbol de les forces materialitzadores de la psique (la imaginació). Com a Deessa del
cereal, representa la creació inesgotable de la imaginació i de la vida, com es mostra
clarament en el fresc de la Deessa Ceres de Baldassare Peruzzi (1516-1519) en la Sala
delle Prospettive en Villa Farnesina a Roma (figura nº 12) (127) que duu a les seves mans
la Cornucòpia, símbol de la terra fèrtil il·limitada. Davant d´ella s’arrossega una serp,
símbol del seu aspecte fàl·lic – masculí.
L’Emperadriu representa la “tendència autoactualitzant” de l’inconscient que
s’expressa en el regne tridimensional de l’Espai – Temps (128), a través de la imaginació.
Si com diu Eliade, l’alquimista cerca accelerar la Història i dominar el Temps, i aquest
procés culminaria en el Fill, amb la imaginatio vera, el que cerca realment, es canviar el
destí i transformar la psique, és a dir, “fer-se a si mateix” (129). Aquest “fer-se a si mateix”
és el Fill, que està regit per l’arquetip de la Individualitat i es troba potencialment en
l’Emperadriu. Aquest Fill és l’heroi que ha de néixer, que s’ha de “diferenciar de la
fixació materna” iniciant un procés de resurrecció que l’alliberarà de la mort. Des del punt
de vista psicològic, això significaria que ha d’iniciar, quan arribi el moment, el Procés
d’Individuació que el portarà a l’autorealització.
L’Emperadriu simbolitza també l’arquetip de la Gran Mare, és la Imago materna.
Com tot arquetip és ambivalent, tenint un aspecte positiu i negatiu. En el seu aspecte
positiu, la Mare Bondadosa conté, protegeix, nodreix i dóna a llum, mentre que en el seu
aspecte negatiu, la Mare Terrible, és depositaria de les tendències agressives, la boca
insaciable, que engoleix i trosseja. Aquest costat fosc té l’origen en l’experiència interna,
l’angoixa, l’espant i el temor com amenaça, perquè apareix com un abisme sense fi i
profund. En el seu aspecte diví, la Gran Mare conté omnisciència, ubiqüitat i polioftalmia
(130)

que es manifesta en l’Emperadriu com a Senyora del Cel (la corona d’estrelles) i

Senyora de l´Inframón, perquè regeix la vida i la mort dels éssers vius. Segons Jung, per
a l’home, la mare és ipso facto simbòlica, mentre que en la dona sembla que es converteix
en símbol al llarg de la seva evolució psicològica. En l’home predomina més el tipus

(127) Imatge publicada a la pàgina web
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=44647
(128) C. Widmann (2010) Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi, pàg. 79
(129) M. Eliade (2001) Herreros y alquimistas, pàgs. 46-47
(130) E. Neumann (2009) La Gran Madre. Una fenomenologia de las creaciones femeninas de lo
inconsciente, pàgs. 127, 129, 133 i 153
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Figura nº 13

Œdipe et le Sphinx (1864) de Gustave Moreau
en el Metropolitan Museum of Art (New York)
Urània, mentre que en la dona, el tipus ctònic, la Mare Terra

(131).

En el món de

l’Emperadriu, el Fill emergeix com el seu amant, (puer aeternus o fillius sapientae), per
tant, en la mesura que el fill/a estigui supeditat a la mare, més violenta resultarà la
separació i la mare es presentarà com mater saeva cupidinum (la mare ferotge dels
desitjos) que amenaça "devorar" o matar al Fill que es vol emancipar (132). Com mostra la
pintura Œdipe et le Sphinx (1864) (figura nº 13)

(133)

del pintor simbolista Gustave

Moreau. Aquí l’esfinx és una representació parcialment teriomòrfica de la Mare Terrible,
simbolitzant l’aspecte devorador i regressiu de la naturalesa inconscient que el Fill ha de
vèncer per aconseguir la seva individualitat. L’evolució psicològica passa per alliberar a
la mare personal de la càrrega arquetípica de la Gran Mare, només així, el Fill quan arribi
el moment podrà alliberar la seva Ànima d’aquest arquetip. Com el factor formador de
les projeccions en el Fill és la mare, l’home és compensat per l’essència femenina a nivell
inconscient. L’Emperadriu també simbolitza l´Eros (la tendència a la vinculació i a les
relacions) que presta a la consciència masculina relació i referència (134).
(131) C.G. Jung (2004) Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, Obra completa: Vol. 9/1, pàg. 100
(132) C.G. Jung (2012) Símbolos de transformación. Obra completa: Vol. 5, pàg. 357
(133) Imatge publicada a la pàgina web
http://es.wikipedia.org/wiki/Edipo_y_la_esfinge#mediaviewer/File:Gustave_Moreau_005.jpg
(134) C.G. Jung (2011) Aion Contribuciones al simbolismo del Sí-mismo, Obra completa: Vol. 9/2, pàgs.
20 i 22
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