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CURSOS	FUNDACIÓ	FITA	

EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA	

Part	primera	

D’ON	VENIM	LLUNYÀ	
Sessió	nº	12	(29,	XI,	2017).	Mòdul	3	

ELS	GRANS	FABRICANTS	DE	FEMTA	DEL	S.XVII-XVIII	
Descartes,	Leibniz	i	Berkeley.	L’excepció	Spinoza		

J.	Jubert	Gruart 

	

El	 mariner	 de	 secà	 anomenat	 René	 DESCARTES	 (1596-1650).	 El	 tercer	
gran	mentider	

	

Nota	prèvia	sobre	el	que	la	majoria1	de	tractats	de	Història	de	la	Filosofia	diuen	sobre	
la	 importància	 i	 significació	 el	 pensament	 de	 Descartes,	 abans	 de	 dir	 què	 va	 dir	
Descartes	(i	més	sovint,	abans	de	dir	què	diuen	que	diuen	que	va	dir	Descartes).		

La	majoria	de	tractats	de	Història	de	la	Filosofia	procedeixen	a	fer	un	elogi	de	l’autor	
en	qüestió	que	conté	bàsicament	les	següents	consideracions	valoratives:	“pare	de	la	
filosofia	moderna”,	“inici	d’un	nou	període”,	“absolutament	original”,	“definidor	del	jo	
modern”,	“instaurador	del	fonament	filosòfic	de	la	ciència	nova”,	“revolució	filosòfica”,	
...2			

L’inefable	Ortega	 i	Gasset	arribà	a	afirmar	que	amb	Descartes	s’havia	assolit	un	“nou	
nivell”	(part	alta)		en	filosofia.	

                                                
1	La	majoria,	però	no	pas	la	totalitat.	Algun	autor,	excepcional,	ni	tant	sols	li	dedica	un	apartat	en	el	seu	
extens	tractat:	Juan	Arnau,	Manual	de	filosofía	portátil,	Atalata,	Vilaür	(Girona),	2014,	566	p.		
2	V.:	 J.	 Ferrater	Mora,	Diccionario	de	Filosofia,	 vil	1,	Ariel,	Barna.,	2004,	p.822-828;	Richard	Tarnas,	La	
pasión	de	la	mente	occidental,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2016	(1991),	p.	349;...	
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Petit	avanç		del	que	Descartes	va	escriure	(que	es	pot	llegir	en	els	escrits	
de	Descartes),	prescindint	del	que	han	dit	que	va	escriure	Descartes	

1. Hi	ha	(un)	Déu	(totpoderós)	

2. El	Món	(Univers,	Cosmos)	és	una	màquina	creada	per	Déu	

3. L’humà	té	ànima/esperit	(immortal)	i	un	cos	(mortal)	

4. Els	sentits	del	cos	ens	enganyen	

5. L’ànima	o	esperit	humà	té	Raó	intuïtiva	(posada	per	Déu)		i	raó	raonadora	(sic)	
que	ens	la	fem	nosaltres	(els	humans)	

6. En	aquesta	raó	raonadora,	 jo	(Descartes)	 faig	veure	que	dubto	(originalitat	de	
Descartes),	però	de	fet	no	dubto	

7. En	la	Raó	intuïtiva,	Déu	hi	ha	posat	(“a	priori”	en	diran	després,	 i	encara	més	
després	 en	 diran	 “coneixement/saber	 innat”)	 les	 llavors	 del	 que	 és	 la	veritat	
absoluta.	Si	 la	 raó	 raonadora	et	diu	una	cosa	que	a	 la	 raó	 intuïtiva	 li	està	bé,	
aleshores	ja	saps	la	veritat	absoluta	

Això	 és,	 a	 grans	 trets,	 allò	 essencial	 que	 Descartes	 va	 dir/escriure	 i	 repetir.	 Fet	 que	
posa	 en	 evidència	 que	 la	 simplicitat	 i	 pobresa	 del	 pensament	 o	 sistema	 teòric	 de	
Descartes	és	(comparativament	amb	la	fama	atribuïda)	escandalosa.	

	

Conseqüències	o	efectes	post-Descartes	

Malgrat	això	 (la	pobresa	de	contingut	del	 seu	pensament),	Descartes	ha	estat	 (és)	el	
més	 prolífic	 divulgador	 del	 nefast	 error	 de	 l’època	 moderna	 (de	 la	 dissociada	
modernitat):	el	dualisme,	un	error	de	grans	i	greus	conseqüències.3	

	

Descartes	 no	 és	 un	 resultat	 de	 la	 seva	 època:	 és	 una	 oportunitat	
desaprofitada	 (o	 l’home	 que	 hauria	 pogut	 ser	 cartesià	 i	 es	 quedà	 en	
Descartes)	

Descartes	 hauria	 pogut	 formular	 ben	 altrament	 la	 seva	 “doctrina”,	 doncs	 el	 clima	
intel·lectual	del	segle	XVII	donava	per	més.	Les	ments	destacades	de	 l’època	estaven	
cansades	i	saturades	de	Bíblia,	de	pares	de	l’Església,	d’escolàstics	i	de	retorns	a	Plató	i	
Aristòtil.	 Però	 el	mosso	 de	 la	marineria	 de	 secà	Descartes,	 passat	 pels	 jesuïtes	 i	 ara	

                                                
3	Tals	com,	entre	altres	moltes,	de	les	aberracions	de	Freud	i	Lacan	o	les	dels	jesuïtes.	
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mercenari4,	no	fa	guàrdia	nocturna	enfilat		al	tamboret:	s’ha	adormit	davant	una	estufa	
i	té	un	malson;	confon	el	somni	amb	la	realitat;	i	no	albira	altra	alternativa	que	fusionar	
Plató	amb	Aristòtil	 i	 afegir-hi	 (sant)	Anselm,	 recuperant	 restes	de	 l’estructura	 flotant	
de	la	Bíblia,	alhora	que	s’encomana	a	la	mare	de	Déu	de	Loreto5.		

Efectivament:	l’època,	cansada	i	frustrada,	exigia	un	canvi;	i	Descartes,	home	que	feia	
veure	que	dubtava,	no	va	aconseguir	desprendre’s	de	les	seves	creences	més	bàsiques	
i	(mariner	de	secà)	es	llença	a	navegar	amb	un	vell		casc	teista	,	procedint	a	simular	que	
feia	 canvis	 a	 la	 coberta.	 Això	 sí,	 i	 és	 una	 novetat,	 sense	 cap	 menció	 de	 Crist	 (el	
desaparegut,	a	partir	d’ara,	de	la	filosofia).		

	

Continuar	llegint	a		Descartes	

L’infal·lible	mètode	Descartes	per	resoldre	dubtes	

1. Com	 que	 les	 dades	 (informació)	 que	 m’arriben	 pels	 sentits	 (aferències)	 són	
enganyoses	 (doncs	 un	 geni	maligne	 les	 podria	 projectar)	 he	 de	 dubtar	 de	 la	
seva	veritat.		

2. L’única	manera	de	saber	de	què	va	 i	què	cosa	és	tot	plegat	és	per	mitjà	de	 la	
raó	(anem	bé),	però...	seguint	aquest	procés	(aquest	ordre):		

2.1.	 Del	 que	 anem	 pensant	 amb	 la	 raó	 raonadora,	 quedem-nos	 només	 amb	
aquelles	que	coincideixin	amb	 	 les	“idees	clares	 i	distintives”	posades	per	Déu	
en	la		raó	intuïtiva	de	la	nostra	ment,	esperit	o	ànima.	

2.2.	A	partir	d’aquí	(i	només	a	continuació),	si	voleu,	torneu	a	fer	servir	 la	raó	
raonadora	per	tal	de	donar-hi	forma	explicativa,	ben	comprensible	i	probatoris	
(apologètica)	a	la	veritat	absoluta	que	heu	copsat	de	forma	inequívoca	(certesa	
absoluta).			

Aquest	“mètode	metafísic	i	infal·lible”	serveix	per	resoldre	els	dubtes	i	deixar	d’ignorar	
la	veritat	de	tot;	és	el	mètode	mare	de	la	nova	i	única	ciència	possible.	Només	així	és	
com	podrem	arribar	a	saber,	per	exemple,	quina	ruta,	planificada	per	Déu,	ha	seguit	
“la	natura”	(el	món,	l’Univers,	el	Cosmos	amb	els	humans	inclosos)	per	estructurar-se	
tal	com	s’ha	estructurat.		

Descartes	admet	que	podria	donar-se	el	cas	(però	ho	dubta,	tot	i	que	és	possible,	però	
no	és	segur,	...)	de	suposar,	inferir	i	fins	i	tot,	cartesianament	deduir	que	el	món	és	tal	
com	se’ns	mostra	als	sentits,	però	...	¿i	si	fos	obra	d’un	enganyador	infiltrat?.		

                                                
4	Enrolat	voluntari	en	els	exèrcits	de	Maurici	de	Nassu	(1618)	i	de	Maximilià	de	Baviera	(1619).			
5	 Després	 de	 tenir	 el	 somni	 revelador	 del	 camí	 que	 ha	 de	 seguir	 el	 seu	 pensament,	 en	 agraïment,	
Descartes	promet	peregrinar	al	santuari	de	la	Mare	de	Déu	de	Loreto	(Italià).		
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És	a	dir:	no	a	les	dades	de	l’experiència;	sí	a	les	Idees.		

És	a	dir:	platonisme	pur	i	dur.	Res	de	nou.		

Aleshores	¿perquè	continuar	pensant?		Segons	Descartes,	la	tasca	(aportació)	de	la	raó	
raonadora	(després	d’haver	accedit	a	la	veritat	per	mitjà	de	la	raó	intuïtiva)	no	és	altra	
que	 la	 de	 muntar	 la	 teoria/model	 que	 més	 (o	 del	 tot)	 encaixi	 amb	 la	 idea	 divina	
incrustada	en	la	nostra	ànima/ment.		

	

La	“nova	ciència”	(ciències	unificades)	de	Descartes	

No	tenim	necessitat	de	l’experimentació	(provació)	a	no	ser	que	ens	vagi	a	favor,	que	
reforci	 “la	 veritat	 primera”,	 divina	 o	 “a	 priori”.	 Per	 la	 resta	 i	 pel	 general,	 cal	
desconfiar/dubtar	o	rebutjat	els	fets;	el	que	importa	és	la	teoria.6		

En	definitiva,	res	de	nou:	neoaristotelisme,	neoescolàstica;	pitjor:	apologètica.	Res	que	
no	faci	l’Església	catòlica	contrareformista	i	les	esglésies	reformades.	7	

	

Lema	i	normes	de	Descartes	

El	Lema	

La	Raó,	només	la	raó	i	res	més	que	la		raó,	...	sempre	que	sigui	“pura”	o	divina	(posada	
per	Déu	en	les	idees	o	raó	intuïtiva).		

	

Normes	

1. Evitem	les	paraules	“màgiques”,	 les	paraules	que	no	siguin	“imatges	mentals”	
(pures,	 evidentment);	 fem	 servir	 per	 expressar-nos	 (per	 traduir	 els	 nostres	
pensaments	o	 imatges	mentals	pures)	només	paraules	concretes	(res	de	mots	
abstractes,	 tals	 com	 “esperança”	 o	 “infinit”).8	 És	 a	 dir:	 procura	 fer-ho	menys	
complicat	que	Aristòtil	(un	avanç	que	s’agraeix).		

2. Quan	la	raó	raonadora	et	digui:	“has	de	raonar	deductivament	(pas	del	general	
al	particular)	i	reconstruir	mentalment	la	realitat	que	tens	davant	dels	sentits	i	
descriure-la	tal	com	et	penses	que	perceps”,	aleshores	recorda		que	“no	et	pots	
fiar	dels	sentits”,	de	les	aferències	de	la	realitat.		

3. Finalment,	escolta	que	et	diu	la	teva	raó	intuïtiva	i	sabràs	la	Veritat.		
                                                
6	Freud	serà	cartesià	i	Galileu	és	charcotià.	
7	V.	Léon	Blanchet,	Les	antécédents	historiques	du	“je	pensé,	doncs	je	suis”,	Lib.	Felix	Alcan,	París,	1920.		
8	Això,	cal	reconèixer-ho,	és	una	innovació.		S’avança,	en	el	propòsit,	al	Cercle	de	Viena	(s.XX).	
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Descartes	grumet	en	l’alta	malla	

Quan	 Descartes	 es	 va	 trobar	 que	 la	 mar	 ja	 no	 li	 aportava	 més	 vell-nou	 material	
procedent	dels	naufragis	de	Plató	i	d’Aristòtil,	el	grumet	baixà	a	coberta	i,	davant	del	
foc/calor	 d’una	 estufa	 alimentada	 amb	 fustes	 velles	 i	 seques,	 dubtant	 de	 la	 seva	
competència	 per	 emprendre	 l’arriscada	 (o	 impossible)	 tasca	 de	 canviar	 el	 casc	 del	
vaixell	en	alta	mar,	s’inventà	un	mètode:	aprofità	les	varengues	bíbliques	del	vell	casc	i		
no	es	complicà	l’existència	(la	navegació)	volent	posar	a	prova	la	flotabilitat	de	la	nau	
amb	 nous	 i	 emergents	 materials	 (el	 mètode	 científic	 o	 experimental);	 no	 perdé	 el	
temps,	com	ho	fa	el	seu		contemporani	Galileu	(1564-1642)	o	qui	l’ha	cronològicament	
precedit,	Copèrnic	(1473-1543),	observant	i	fent	càlculs.	Si	el	que	raones	(sobre	el	que	
has	vist)	encaixa	i	coincideix	amb	el	que	“et	diu”	la	teva	raó	intuïtiva	o	“idees	que	no	
estan	contingudes	formalment	sinó	eminentment”9,	posada	per	Déu,	és	que	és	veritat	i	
el	casc	no	té	cap	necessitat	de	reparació	(la	barca	flota).	

	

En	defensa	de	Descartes	

Descartes	(el	petit	jesuïta	que	es	fa	soldat	i	el	soldat	que	es	fa	filòsof	seguint	un	camí	
invers	als	d’Ignasi	de	Loiola,	els	soldat	que	es	 feu	 jesuïta),	potser	no	pot	 i	no	vol	 (cal	
suposar-ho)	 pensar	 només	 amb	 la	 raó	 raonadora	 per	 una	 qüestió	 (cal	 suposar-ho)	
d’època	 i	de	 lloc,	tot	 i	que	 l’època	 ja	donava	per	molt	més	(Copèrnic	és	26	anys	més	
jove10	 que	 Descartes).	 Potser,	 però,	 sense	 resoldre	 res	 o	 embolicar-ho,	 deixa	
plantejades	força	coses:	la	necessitat	(que	ell	deixa	en	pura	innecessitat)	de	dubtar	(en	
el	seu	cas	fer	com	si	dubtés)	de	tot	el	que	ens	han	dit	 i	començar	a	pensar	de	forma	
hipotètica	 deductiva	 experimental.	 En	 la	 pràctica	 però	 es	 dedicà	 a	 fer	 veure	 que	
dubtava	i	només	deixà		el	tema	plantejat		per	qui	s’atreveixi,	en	un	futur,		a	fer-ho	“de	
veritat”	 i	 acceptar	 les	 conseqüències	 encara	 que	 el	 que	 trobem	 no	 coincideix	
necessàriament	 amb	 allò	 que	 no	 pot	 ser	 objecte	 de	 cap	 dubte	 (la	 revelació	 o	 la	 fe,	
altrament	etiquetada	“raó	intuïtiva”).	

	

L’origen	 del	 mètode	 Descartes:	 el	 somni	 d’una	 nit	 d’hivern	 (10-11	 de	
novembre	de	1619)	

Amb	23	anys	d’edat,	a	Ulm	(Bavaria),	René	Descartes	té	una	“revelació”	davant	d’una	
estufa.	La	revelació	somni	es	desenvolupa	en	tres	actes:	

• 1er	acte:	Bufarots	de	vent	que	li	aporten	un	meló	(de	procedència	ignota).	

                                                
9	René	Descartes,	Meditaciones	metafñisicas,	Alianza,	Madrid,	2011,	p.	131	(meditació	sexta)	
10	Copèrnic	(1473-1543).		
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• 2ón	acte:	trons	i	llampecs.	

• 3er	acte:	 Calma.	Una	 taula	 i	 un	diccionari	 que	Descartes	obre	a	 l’atzar,	 on	hi	
llegeix		“Quod	vitae	sectabor	iter?”	(Quin	camí	he	d’agafar	en	la	vida?).	Aparició	
d’un	 desconegut	 que	 declama:	 “Est	 et	 non”	 (Sí	 i	 no).	 Descartes,	 que	 ha	
identificat	–dins	del	somni-	que	tant	la	pregunta	que	ha	llegit	com	la	curta	frase	
de	 l’aparegut	 procedeixen	 d’un	 poema	 d’	 Ausoni11,	 cerca	 en	 un	 poemari	
(“Corpus	poetorum”)12	que	també	hi	ha	sobre	la	taula		els	versicles	en	qüestió.		
Però	el	llibre,	tot	d’una,	desapareix	i		de	nou	torna	a		aparèixer.	Nova	presència	
del	desconegut	que	li	diu	que	li	mostrarà	un	vers	millor	que	el	primer.	Però,	en	
sec,	l’escena	s’esvaeix	i	es	troba	davant	l’estufa,	despert.	

El	 molt	 racional	 Descartes,	 convençut	 que	 es	 tracta	 d’una	 “revelació	 divina”,	 la	
transcriu	 ràpidament	 en	 el	 seu	Diari	 i	 promet	passar	 el	 que	 li	 queda	de	 vida	 sota	 la	
protecció	de	la	mare	de	Déu	(“la	santa	verge”)	i	de	sortir	en	peregrinació,	a	peu	i	amb	
hàbit,		a	Venecià	(a	l’església	de	santa	Maria	de	Loreto).13		

El	 sentit	 que	Descartes	 en	 treu	d’aquest	 somni	 és	 nítidament	 clar:	 a	 ell	 li	 pertoca	 la	
missió	 d’unificar	 la	 Ciència.	 Així	 fou	 com	 s’inicià	 (es	 fundà),	 diuen,	 l’època	moderna.	
Descartes,	però,	es	cuidà	prou	de	no	esmentar	l’episodi	fundador	del	seu	mètode		en	
el	seu	famós		Discurs	del	mètode.		

	

Obres	de	Descartes	

• Le	Monde,	ou	Traité	de	la	lumière	.		

• Le	Discours	de	la	méthode			

• Dioptrique.		

• Météores.		

• Geometria		

• Meditationes	de	prima	philosophiae		

• Principia	philosophiae		

• Les	Passions	de	l'âme		

                                                
11	Dècim	Magne	Ausoni	(310-395”,	poeta	i	assagista.	
12	Recull	poemes	de	diferents	autors.		
13	V.	Samuel	S.	de	Sacy,	Descartes	par	lui	même,	Ed.	Du	Séuil,	1961,	pp.	59-69,	que	recull	les	aportacions	
d’Adrien	Baillet	(1649-1704),	teòleg	i	crític	literari,	primer	biògraf	de	Descartes:	Vie	de	Descartes,	2	vol.,	
1691.	
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Lectura,	 resum	 i	 crítica	 de	 dues	 obres	 de	 Descartes,	 considerades	
fonamentals:		Discurs	del	mètode	i	Meditacions	metafísiques		

	Discurs	del	mètode	de	René	Descartes	(1633)	14	 	 	 	 	 	

Un	 discurs	 o	 tractat	 filosòfic,	 en	 5	 parts	 (més	 una	 part	 afegida	 3	 anys	 més	 tard),	
plantejat	 amb	 bones	 intencions	 i	 ràpidament	 abandonades,	 en	 el	 que	 de	 forma	
explícita	el	seu	autor	defineix	Filosofia	com	el	mitjà	per	parlar	de	manera	versemblant	
de	totes	les	coses	falses15	i	“fer-se	admirar	pels	menys	savis”.16	

1ª	i	2ª	parts17	(o	les	conseqüències	d’asseure’s	davant	d’una	estufa)	

1. La	 raó,	 “el	 sentit	 bo,	 és	 l’única	 que	 ens	 fa	 humans	 i	 ens	 distingeix	 dels	
animals”18.	Tots	els	humans	tenim	raó	o	sentit	o	esperit,	diferentment	repartit.	
(va	 escàs).	 Pensar,	 fent	 servir	 l’esperit	 per	 adquirir	 coneixement,	 és	 la	millor	
tasca	que	pot	 fer	 un	humà.	 Per	 tant	 imiteu-me	 i	 feu	 com	 jo	 (Descartes),	 que	
m’ha	tocat	una	part	molt	important	d’aquesta	raó.		

2. Però,	 com	 que	 tants	 caps,	 tants	 barrets,	 no	 puc	 fiar-me	 del	 que	 han	 dit	 els	
altres	(no	es	tracta	de	dubte;	hem	de	ser	malfiats).		

3. En	conseqüència:	cada	un	ha	de	trobar	el	seu	camí	vers	el	coneixement	de	 la		
única	veritat	 i	he	d’allunyar-me	dels	 llibres,	dels	mestres	 i	dels	viatges	 (he	de	
fabricar	el	meu	propi	barret).	

4. Però,	 “com	que	 només	 hi	 pot	 haver	 una	 única	 veritat	 per	 cada	 cos”	 (un	 únic	
barret,	en	definitiva),	tot	l’esforç,	tot	el	mètode	per		pensar	que	vull	construir,	
ha	d’anar	dirigit	a	assegurar	que	“aquesta	única	veritat”	sigui	la	que	obtingui.		

5. El	mètode	 –llevat	 del	 fet	 d’adormir-se	 davant	 d’una	 estufa-,	 però,	 no	 resulta	
molt	original	(v.	Ockman	i	la	seva	“navalla”):	dividiré	cada	tema	“en	tantes	parts	
com	pugui	i	fos	necessari”.	Després	ordenaré	els	temes:	dels	més	fàcils	als	més	
difícils,	 dels	 simples	 als	 complexes,	 “dels	 precedents	 als	 subseqüents”.	 I	
m’asseguraré	 que	 no	 em	 deixo	 res.	 És	 així	 com	 em	 dedicaré	 (Descartes)	 a	
“estudiar	el	llibre	del	món...	i	a	estudiar	també	en	mi	mateix”.19	

	

	

                                                
14	René	Descartes,	Discurso	del	método,	Edaf,,	Madrid,	2003.	Les	citacions	textuals	remeten	a	les	pàgines	
d’aquesta	concreta	edició.		
15	O.C.	p.	41.		
16	P.	39.	
17	Pp.	35-54.	
18	P.	36.		
19	P.	42-43.		
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3ª	part20	(o	per	on	començar)		

Mentre	enderroco	(o	faig	com	si)	la	casa	(canvio	el	casc	del	vaixell),	bé	he	d’atenir-me	a	
alguna	 cosa:	 “em	 formaré	 una	moral	 provisional”,	 que	 anuncio	 en	 aquestes	 “tres	 o	
quatre	màximes”:		

1. Obeiré	les	lleis	i	els	costums	del	meu	país.	Seguiré	la	religió	“que	Déu	m’ha	
donat	la	gràcia	d’haver	rebut	durant	la	meva	infantessa”.	

2. Seguiré	ocupant-me	del	que	tinc	entre	mans,	encara	que	potser	sigui	erroni.	

3. Però...	ho	posaré	tot	de	potes	enlaire.		

4. Per	fer	tot	això	s’ha	de	viure	sol	i	retirat,	deixar-ho	tot	i	aïllar-se.21	

Fins	aquí	les	bones	intencions.	Anàvem	bé,	però	...	ens	hem	d’acostumar	a	Descartes	i	
a	les	seves	metòdiques	(això	sí)	contradiccions	i	repeticions	o	recapitulacions.	

	

4ª	part22	(el	pinyol	del	mètode	plantejat	de	nou)	

1. Els	nostres	sentits	ens	enganyen.	

2. Raonar	per	conta	pròpia	ens	pot	conduir,	igualment,		a	errors.		

3. El	 que	 hem	 rebut/aprés	 procedent	 dels	 raonament	 d’altres	 persones	 pot	
contenir,	igualment,	errors.	

4. Ergo:	tot	el	que	creiem	saber	és	fals	(la	gran	falsedat	primera).	

5. He	de	partir	d’alguna	cosa	segura	del	tot,	inqüestionable,	certa.	Ja	la	tinc!:	
cogito,	ergo	sum,	penso,	doncs	existeixo.	Vet	aquí	el	primer	principi	de	 la	
filosofia	 de	 Descartes.	 Existeixo	 com	 a	 ànima/esperit,	 no	 pas	 com	 cos.	
“Encara	que	el	cos	no	existís,	 l’ànima	no	deixaria	de	ser”,	de	ser	el	que	és:	
“una	 substància	 la	 qual	 natura	 o	 essència	 és	 pensar”.	 Penso,	 doncs	
existeixo.	 “Per	 pensar	 és	 necessari	 (abans)	 ser	 (ànima)”.	 Ara	 ja	 tinc	 un	
primer	principi,	un	punt	de	partida	segur,	indubtable!		

Fins	aquí	el	Descartes	que	s’ha	divulgat	i	fet	famós	(el	Descartes	dels	tractats	de	
Història	de	la	Filosofia),	però	en	absolut	el	vertader	Descartes.	

¿Què	fa,	per	contra,	Descartes?	Continua	pensant	i	vet	aquí	que	troba	un	segon	
principi:	per	fundar	una	“nova”	filosofia	“fa	falta,	necessàriament,	que	hi	hagi	
algú	 més	 perfecte	 (més	 segur)	 i	 del	 qual	 jo	 (ànima,	 que	 pensa	 i,	 per	 tant,	
existeix)	 en	 depengui	 i	 del	 qual	 (aquest	 algú)	 jo	 hagi	 obtingut	 tot	 el	 que	

                                                
20	Pp.	55-63.		
21	Cosa	que	ell	no	fa,	doncs	continua	“fent	la	guerra”.	
22	Pp.	64-72.		
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posseeixo”.	 Això	 que	 jo	 penso	 (Descartes	 existent)	 “no	 ho	 puc	 pas	 haver	
obtingut	del	no-res”.	Ha	d’existir,	doncs,	aquest	“algú”,	doncs	jo	del	no-res,	“sol	
i	 independent”,	mai	 hagués	 tret	 tot	 el	 que	 penso.	 De	 ser	 així	 “jo	 seria	 el	 ser	
perfecte,	infinit,		etern	i	immutable,	omniscient,	omnipotent,	...”	que	coneixem		
com	a	Déu.	I	no	és	el	cas	(ho	dubto).	

Així	doncs,	el	segon	principi	passa	a	ser	el	primer:	Déu	és;	i	és	(existeix)	no	pas	
perquè	jo	el	penso,	sinó	perquè	és	necessari.23		

¿Podem	demostrar	l’existència	real	de	Déu,	que	Déu	és?	No	pas	pels	sentits:	no	
només	 enganyen	 sinó	 perquè,	 també,	 “ningú	 l’ha	 vist”.	 Aleshores	 ¿el	 podem	
demostrar	per	 la	nostra	 raó?	Sí	 i	no.	És	a	dir:	no	pas	amb	arguments.	 ¿Com?	
Doncs.	 Per	 l’enteniment/raó-intuïtiva,	 que	 ens	 ho	 fa	 veure	 de	 forma	 “clara	 i	
distintiva”.	 “Les	 coses	 que	 concebem	 molt	 clarament	 i	 distintivament	 són	
certes”,	 són	 veritat.	 ¿Com	 és	 que	 són	 certes?	 Perquè	 són	 perfectes,	
immillorables,	no	confuses,...	Tant	simple,	clara,	distintiva	i	taxativa	com	“Déu	
és”.	Punt.		

I,	a	més	a	més,	argument	definitiu	 (que	no	 faria	cap	 falta,	però	 ...):	 “No	seria	
possible	que	Déu,	que	és	tot	veritat,	les	hagués	posades	(aquestes	idees	clares	i	
distintives)	en	nosaltres	sense	ser	veritat”.		

I,	 per	 si	 encara	 et	 queda	 algun	 dubte,	 vet	 aquí	 l’argument	 super	 definitiu:	 a	
nosaltres	 (humans	 imperfectes)	 mai	 ens	 hagués	 passat	 per	 l’enteniment	 el	
concepte	de	quelcom	perfecte”.	Punt.	

(La	promesa	 (bona	 intenció)	 inicial,	 antropocèntrica	 (jo	penso,...),	ha	estat	un	
estel	fugaç;	tornem	al	teocentrisme:	Déu	és.	El	mètode	ha	avortat.)	

	

5ª	part24	 (sobre	 les	 lleis	 que	Déu	 ha	 establert	 i	 que	 ha	 imprès	 en	 la	 nostra	 ànima,	
formulades	“després	d’haver-hi	reflexionat	molt”)	

1. Sobre	el	Món:	

“Des	del	començament,	Déu	l’ha	fet	tal	com	havia	de	ser”.		

	“Al	principi	tenia	(el	món)	la	forma	de	caos”	(cf.	Hesíode)	

“El	món	es	conserva	ara	per	la	mateixa	acció	que	es	va	crear”.	És	a	dir:	“Gràcies	
a	les	lleis	que	Déu	va	establir	per	la	natura	(que	són	les	que	havien	de	ser)	va	
tenir	lloc	la	creació	del	món	tal	com	ara	el	veiem”	(cf.	Gènesis)	(v.	 infra,	Sobre	
l’evolució	del	Cosmos).	

                                                
23	Sant	Anselm.		
24	Pp.	73-90.		
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2. Sobre	l’home:	

2.1. El	cos:		

“Déu	 formà	el	 cos	d’un	humà	enterament	 semblant	a	un	de	nosaltres,	
...tant	la	forma	externa	dels	seus	membres	com	en	la	forma	interna	dels	
seus	òrgans”.		

“Sense	posar-li	a	ell	 (l’home),	a	 l’inici,	 cap	ànima	raonable	ni	cap	altra	
cosa	per	servir	d’ànima	vegetativa	o	sensitiva”.		

En	 definitiva:	 Déu	 feu	 allò	 que,	 en	 pensar-ho	 per	 mitjà	 de	 la	 raó-
raonadora,	li	sembla	bé	a	la	meva	raó-intuïtiva.	Si	temps	a	venir	arribem	
a	 saber	 més	 coses	 sobre	 “l’embriologia	 i	 la	 fisiologia”	 del	 cos	 humà,	
aleshores	direm	que	Déu,	en	fer	el	cos	humà,	també	ho	sabia	.	Ara	per	
ara,	podem	dir	que	Déu	va	infondre	a	aquest	cos	“esperits	animals”	(és	
a	dir:	principi	de	vida-moviment).		

2.2. L’ànima:		

“Déu	 va	 crear	 expressament	 una	 ànima	 raonable,	 que	 de	 cap	manera	
pot	haver	sorgit	de	la	matèria,		i	la	va	unir	al	cos”.	Aquesta	ànima,	però,	
no	ho	perdem	mai	de	vista,	“és	de	natura	diferent	del	cos	i,	per	tant,	no		
està	subjecte	a	morir	amb	ell”.	En	conseqüència.	“mentre	no	coneguem	
causes	 capaces	 de	 destruir-la	 (i	 no	 les	 coneixem)	 estem	 naturalment	
induïts	a	creure-la	immortal”.	

	

6ª	part	25	 (afegida	3	anys	després	de	redactar	 les	parts	anteriors,	on	es	tracta	de	 la	
por	que	 té	de	que	Déu	 i	 dels	 seus	 terribles	 i	 poderosos	 representants	 a	 la	 terra,	 els	
inquisidors).		

Descartes	 prega	 que	 els	 inquisidors	 tinguin	 en	 compte	 que	 és	 Déu	 qui	 li	 ha	 dit	
(col·locat)	tot	el	que	ell	diu	en	el	seu	Discurs	del	mètode	 i	que	no	el	confonguin	amb	
Galileu,	 ja	que	ell	 (Descartes)	no	comparteix	 les	opinions	d’aquest	senyor,	recordant-
los	que	ell	(Descartes)	només	està	preocupat	pel	futur	de	la	medicina,	a	més	de	ser	ell	
(Descartes)	“més	 llest	que	ningú”,	dit	 sigui,	 i	 “sense	vanitat”;	 i	que	si	es	donés	el	cas	
“que	hi	hagués	en	el	món	algú	superior	a	ell”	 (Descartes),	que	 l’avisin,	que	no	té	cap	
inconvenient	en	“contribuir	als	seus	gestos”.	A	més,	els		demana	(als	inquisidors)	“que	
tinguin	 paciència	 per	 llegir-lo	 atentament”	 i	 que	 estiguin	 atents	 “als	 progressos	 que	
espera	realitzar	en	el	per	venir	en	les	ciències”,		que	és	al	que	ell	(Descartes)	es	dedica.		

I	així	acaba	el	famós	Discurs	del	mètode:	

                                                
25	P.p.	91-107.		
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“...he	 resolt	 (a	 partir	 d’ara)	dedicar	 el	 temps	que	 em	queda	de	 vida	a	 adquirir	 algun	
coneixement	de	 la	naturalesa,	de	 forma	que	se’n	pugui	 treure	 regles	per	 la	medicina	
que	siguin	més	segures	que	les	emprades	fins	ara	...”.	Faré	tot	això	no	pas	“per	fer-me	
important	en	el	món”,	però	estaré	“molt	agraït	a	qui	em	faciliti	gaudir	sense	obstacles	
de	la	meva	tranquil·litat”.		

(Que	 el	 lector	 jutgi.	 I	 si	 dubta	 que	 la	 recensió	 acabada	 de	 fer	 correspongui	 a	 la	
literalitat	del	que	Descartes	va	deixar	escrit,	que	llegeixi	el	famós	Discurs	del	mètode,	
fundador	de	la	filosofia	(modus	de	pensar)	moderna.	Després	és	lliure	de	dir	a	qui	sigui	
que	 el	 vulgui	 escoltar-lo	 que	 el	 Discurs	 del	 mètode	 conta	 semblant	 reguitzell	 de	
tonteries	 i	 banalitats	 (i	 moltes	 més	 que	 les	 recensionades)	 i	 cap	 novetat.	 Si	 així	
procedeix,	cal	que	tingui	el	convenciment	que	no	se’l	creuran).	

	

Les	Meditacions	metafísiques	(1641)	de	Descartes26	

Meditació		primera	27	(De	les	coses	que	es	poden	posar	en	dubte).	

1. Hem	 rebut	 informacions	 falses	 (per	 part	 de	 “l’escola”)	 i	 les	 hem	 agafat	 per	
vertaderes.		

2. En	 un	 moment	 donat,	 al	 llarg	 de	 l’existència,	 hem	 de	 revisar,	 desmuntar,	
desfer,		el	que	ens	hem	empassat.	

3. Comença,	de	forma	“ferma	i	constant”,	a	revisar-ho	tot	des	del	fonaments.	Fes	
ciència	(i	no	metafísica).	

4. Els	sentits	ens	enganyen		(“no	són	de	fiar”).		

5. ¿Com	puc	doncs	 superar	 el	 dubte?	 Fàcil:	 si	 dubtes	 d’una	 cosa,	 concepte,..	 és	
que	 no	 és	 veritat.	 Si	 no	 dubtes	 (p.e.	 que	 Déu	 existeix)	 és	 que	 és	 veritat.	 De	
l’única	cosa	que	no	puc	dubtar	és	del	que	Déu	ha	posat	a	la	meva	consciència	
de	forma	“clara	i	distintiva”:	que	Déu	existeix.		

6. La	resta	del	que	es	pot	pensar	és	xerrameca.		

Conclusió:	el	primer	deure	d’un	metafísic	és	dubtar.	Dubtar	és	el	mètode.	¿Hi	ha	un	
Déu	 que	 és	 bondat	 absoluta?	 o	 ¿hi	 ha	 un	 Geni	 Maligne	 que	 és	 maldat	 absoluta?.	
Aquesta	és	la	qüestió.	¿Com	sortir	del	dubte?:	he	de	trobar	“alguna	cosa”	de	la	qual	no	
pugui	dubtar.	Si	tinc	aquesta	“cosa”		podré		fonamentar	l’edifici	de	la	veritat.		

	

                                                
26	René	Descartes,	Meditacions	metafísiques,	Alianza,	Madrid,	2011,	144	p.	.	Tota	citació	i	referència	de	
pàgines	remet	a	aquesta	edició	(traducció	de	Guillermo	Graíño	Ferrer).		
27	Pp.	57-64.		
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Meditació	segona	(segon	dia	de	meditació,	davant	de	l’estufa,	a	la	cerca	del	punt	de	
mira	 o	 recolzament	 d’Arquímedes:	 De	 la	 naturalesa	 de	 l’esperit	 humà;	 i	 que	 és	més	
fàcil	de	conèixer	que	el	cos).	

1. Tornem-hi:	¿Hi	ha	alguna	veritat?	¿Res,	en	el	món,	és	cert?	Suposem	que	res	
del	 que	 existeix	 existeix	 realment	 i	 que	 res	 del	 que	 creiem	 que	 existeix	 és	
veritat;	suposem-ho.	Però	del	que	no	puc	tenir	cap	dubte	és	de	que	Déu	sigui	
bo	o	maligne:	Déu	és,	 sense	cap	dubte,	bo.	Sóc	 jo	qui	pensa	això	 i	qui	 té	per	
certesa	absoluta	que	Déu	és	la	bondat	infinita	i	el	fonament	de	tot.	Déu	és	i	jo	
també:	aquest	és	el	més	cert	i	més	evident	de	tots	els	pensaments	que	mai	he	
tingut	 i	 que	 mai	 es	 pugui	 donar.	 En	 conseqüència:	 ja	 tinc	 un	 punt	 de	
recolzament	per	començar	a	pensar-ho	tot.	És	a	dir:	ara	que	ja	tinc	el		fonament	
del	Mètode,	desenvolupem-lo.		

2. Comencem	per	sentir:	sento	que	tinc	un	cos.	Continuem	per	pensar:	penso	que	
tinc	una	ànima.	(Destaquem	aquí	que	Descartes	no	sent	amb	el	cos,	sent	en	el	
cos;	és	l’ànima,	instal·lada	provisionalment	en	el	cos,	la	que	s’assabenta	(sent)	
que	al	cos	li	passa	alguna	cosa	(quan	es	mou	i	li	arriben	estímuls,	equívocs,	del	
món	exterior).	La	conclusió	és:	jo	no	sóc	aquest	manyoc	articulat	de	membres	
al	que	anomenem	cos	(res	extensa);	jo	soc	una	res	cogita,	una	“cosa”	inextensa	
que	pensa.	

3. ¿Voleu	un	exemple	de	com	i	fins	a	quin	punt	ens	enganyen	els	sentits?	El	sol,	
per	exemple:	el	veiem	petit	i	no	ho	és	(de	petit).	Contempleu	la	cera	que	crema	
davant	dels	vostres	sentits:	canvia	d’aparença	contínuament!	¿Què	és	el	que	fa		
que	la	cera	sigui	cera,	malgrat	la	veiem	en	estat	sòlid	o	líquid,	en	forma	de	ciri	
cilíndric	o	de	massa	amorfa?	Conclusió:	el	que	fa	que	les	coses	existeixin	és	el	
pensament,	 la	 raó.	 Només	 coneixem	 les	 coses	 “a	 través	 del	 pensament”	 i	 el	
pensament	 és	 dóna	 en	 l’ànima/esperit,	 no	 en	 el	 cos.	 Jo	 sóc	 esperit,	 doncs	
penso.	 Conclusió:	 qui	 pensa	 és	 l’esperit	 quan	 concep	 “de	 forma	 clara	 i	
distintiva”	la	veritat.	I	“res	m’és	més	fàcil	de	conèixer	que	el	meu	propi	esperit”	
(raó	intuïtiva)	

	

Meditació	tercera28	(“De	Déu;		que	existeix”)	

1. ¿Hi	 ha	 alguna	 altra	 cosa	 que	 sigui	 tant	 segura/certa/veritat	 com	 que	 jo	 sóc,	
doncs	penso,	i	que	això	no	depèn	dels	sentits?	Resposta:	sí,	hi	ha	una	cosa	que	
és	absolutament	segura	(i	de	la	qual	no	puc	dubtar):	l’origen	de	les	idees	“clares	
i	 distintives”	 que	 tinc.	 ¿Hi	 ha	 en	 mi	 alguna	 potència	 o	 facultat,	 que	 encara	
desconec,	 que	 produeix	 aquestes	 idees?	 Sí,	 doncs	 aquestes	 idees	 no	 les	 he	
pogut	 inventar	 jo,	 imperfecte	 i	 limitat	 com	 soc;	 i	 si	 malgrat	 això	 les	 trobo	

                                                
28	Pp.	78-99.	
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instal·lades	en	el	meu	esperit	és	que	han	nascut	amb	mi.	¿Qui	les	hi	pot	haver	
posat?	:	no	pas	el	no-res,	doncs	“el	no-res	no	pot	produir	res”.	

2. Qualsevol	cosa	(una	pedra,	per	exemple)	que	encara	no	ha	estat	produïda,	no	
és.	I	no	pot	començar	a	ser	si	no	es	produeix		en-si,	“formal	i	eminentment”,	tot	
el	que	compren	la	composició	de	la	cosa	una	vegada	produïda	(la	pedra)	i	que	
contingui	“el	que	és	més	perfecte,	el	que	conté	en-si	més	realitat”.	Tot	això	“no	
pot	ser	un	efecte	i	una	dependència	del	menys	perfecte”.		

3. Si	jo	copso	amb	els	sentits	“la	idea	del	calor”	o	de	pes	de	la	pedra,	passant	a	ser	
una	cosa-en-mi,	és	perquè	hi	ha	estat	posada	per	alguna	causa	que	contingui	
en-si		tanta	realitat	com	la	que	concebo	en-mi	(el	calor	o	per	de	la	pedra”.		

4. Ergo:	 “Tota	 idea	 és	 obra	 de	 l’esperit	 (...)	 i	 no	 necessita	 de	 cap	 altra	 realitat	
formal	que	aquella	que	rep	del	pensament	o	de	l’esperit”.	Tota	idea	és	rebuda	
d’una	causa.	No	pot	rebre’s	una	idea	–ni	res-	del	no-res.		

5. Conclusió	irrefutable:	Déu	existeix.	La	idea	de	Déu	(substància	infinita,	eterna,	
immutable,	 independent,	 omniscient,	 omnipotent,...	 i	 pel	 qual	 [Déu]	 tot	 ha	
estat	 creat	 i	 produït)	 no	 pot	 venir	 de	mi!	 Si	 la	 tinc	 (la	 idea	 de	Déu),	 i	 la	 tinc	
(valguem	Déu,	si	la	tinc!),	és	ell	(Déu)	qui	l’ha	posada	en	mi.	D’	“d’altra	forma	jo	
no	podria	tenir-la,	jo	que	soc	un	esser	finit”.	“Això	és	ben	clar	i	evident	(...),		la	
llum	 natural	 ens	 ho	 fa	 veure”.	 “Sóc	 una	 cosa	 que	 pensa”	 i	 no	 pensa	 que	 jo	
m’hagi	creat,	no	pensa		que	jo	m’estigui,	ara	mateix,	sostenint-me	o	conservant	
la	vida.	Si	algú	(Déu)	posa	alguna	cosa	(la	idea	de	Déu)	en	algun	lloc	(en	mi),	és	
que	aquest	algú	(Déu)	existeix,	doncs	qui	no	existeix	no	pot	posar	res	enlloc.		

	“Soc	una	cosa	que	pensa	i	que	té	en-si	certa	idea	de	Déu”.	

6. Conclusió	afegida:		a	més	a	més	“la	fe	ens	ensenya	que	la	sobirana	felicitat	de	
l’altra	vida	no	consisteix	sinó	en	aquesta	contemplació	de	la	Majestat	divina”.		

	

Meditació	quarta29	(Del	que	és	veritat	i	del	que	és	fals)		

1. És	veritat	 tot	allò	que	es	mostra	de	 forma	“clara	 i	distintiva”	a	 la	 consciència	
(raó-intuïtiva),	 purament	 intel·ligible	 al	meu	 “esperit”,	 ànima	 o	 res	 cogitnas	 i	
que	no	participa	en	res	del	que	pertany	al	cos.	

És	 fals	 tot	 allò	 que	 ens	 mostren	 els	 sentits	 del	 cos	 i	 que	 fa	 dubtar	 al	 meu	
esperit.	

2. La	 idea	 de	Déu,	 ser	 complet	 i	 independent,	 “és	 (tant)	present	 al	meu	 esperit	
amb	 tanta	 distinció	 i	 claredat,	 ...	 “es	 troba	 en	 mi...”,	 que	 he	 de	 treure’n	 la	
conclusió	de	que	...	Déu	existeix.	És	impossible,	insisteix	Descartes	una	vegada	

                                                
29	Pp.	100-111.		
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més	 (v.	Discurs	 del	mètode),	 que	Déu	 	 ens	 enganyi,	 “ja	 que	 en	 tot	 frau	hi	 ha	
imperfecció”	 i	Déu	no	pot	ser	ni	actuar	 imperfectament	(tal	com	posant	 idees	
falses	en	el	meu	esperit).	Ergo:	 “Es	 impossible	que	Déu	m’enganyi”.	 “Des	que	
em	vaig	proposar	de	dubtar	de	totes	les	coses,	no	he	conegut	amb	certesa	més	
que	la	meva	existència	i	la	de	Déu”.	

	

Meditació	cinquena30	(De	l’essència	de	 les	coses	materials;	 i	altra	vegada	de	Déu,	
que	existeix)	

1. De	nou	el	dubte	sobre	“les	coses”31:	¿existeixen	realment	(les	coses)	allà	a	fora?	
¿són	 reals?	 ¿tenen	 “vertadera	 i	 immutable	 natura”?	 ¿d’allà-a-fora	 (món,	 res	
extensa),	 passen	 aquí-a-dins	 (esperit,	 res	 cogita)?	 o	 ¿estan	 “a	 priori”	
instal·lades	en	el	meu	esperit/enteniment	 i	 allà-a-fora	no	hi	ha	 res?	¿són	 (les	
coses	aquí-a-dins)	un	invent	meu,	pensades/imaginades	per	mi?	o	¿és	Déu	qui	
les	ha	posat	en	mi?,		

2. Resolució	 del	 dubte:	 allà-a-fora	 poden	 haver-hi	 coses	 materials,	 ja	 que	 són	
objecte	de	demostració	geomètrica	i	...	les	matemàtiques	i	la	geometria	Déu	les	
ha	posades	en	el	meu	esperit	per	tal	de	que	pugui	verificar	que	Déu	té	el	poder	
de	 produir	 totes	 les	 coses	 que	 soc	 capaç	 de	 concebre	 amb	 claredat	 i	
distintivament.	

3. Hi	ha,	en	definitiva,	tres	classes	o	menes	d’idees:	

3.1. Hi	 ha	 idees	 rebudes	 pels	 sentits	 (que	 ens	 enganyen,	 com,	 p.e.	 un	
“membre	fantasma”	després	d’una	amputació)		

3.2. Hi	ha	idees	imaginades	o	inventades	(tot	el	que	ens	ha	dit	a	“l’escola”)	

3.3. Hi	ha	idees	impreses	en	la	meva	memòria	(id.	Plató),	idees	innates	o	“a	
priori”	posades	per	Déu,	sempre	verdaderes	

Conclusió:	hi	ha	el	que	el	meu	cos	pensa	(i	l’erra)	i	hi	ha	el	que	el	meu	esperit	sap	
(i	l’encerta).	

	

Meditació	sisena32	(i	última)	(De	l’existència	de	les	coses	materials,	i	de	la	distinció	
real	entre	l’ànima	i	el	cos	de	l’home)	

                                                
30	Pp.	112-	121.		
31	Allà	on	Descartes	diu	“coses”	vol	dir	també	“números”,	matemàtiques.	
32	Pp.	122-144.	
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Resumir	 la	Sisena	meditació	(malgrat	 l’aclaparadora	 impressió	d’incapacitat	per	dur	a	
bon	 terme	 tal	 tasca	 que	 envaeix	 en	 acabar	 la	 seva	 atenta	 lectura)	 és	 fàcil:	 es	 tracta	
d’un	més	i	més	i	més	del	mateix:	dualisme,	dualisme	i	dualisme.		

	“Tinc	una	 idea	clara	 i	distintiva	de	mi	mateix	en	 tant	que	soc	una	cosa	pensant	 i	no	
extensa,	i	per	altra	part	tinc	una	idea	distintiva	del	cos	en	tant	que	és	una	cosa	extensa	
que	no	pensa.	És	 cert	 que	 jo,	 és	a	dir,	 la	meva	ànima,	per	 la	qual	 sóc	 el	 que	 sóc,	 es	
plenament	i	vertaderament	diferent	del	meu	cos,	i	pot	existir	sense	ell”33.	Amb	proves	
tant	irrebatibles	de	la	no	identitat	de	cos	i	ànima	com	la	de	que		si	m’amputen	un	tros	
de	cos	(una	mà,	una	cama,...)	no	per	això	perdo	cap	tros	d’ànima.		

Però	també	amb	contradiccions	disperses,	en	mig	d’una	narració	sovint	inconnexa:	“No	
sols	m’hostatjo	en	el	meu	cos...	sinó	que	estic	de	tal	forma	confós	i	barrejat	amb	ell	que	
conformo	com	un		sol	tot”.34	

I	el	repetit		argument	sobre	l’existència	de	Déu,	l’única	cosa	“certa	i	indubtable”	–junt	
amb	 “jo	 sóc,	 perquè	 penso”-	 (les	 dues	 “veritats	 primeres”),	 sobre	 el	 qual	 aixecar		
l’edifici	del	pensar,	però	sense	vertaderament	aixecar	cap	edifici	i	només	el	projecte	o	
la	 promesa	 de	 bones	 intencions	 d’aixecar-lo	 entre	 “l’escepticisme	 metodològic	 (el	
dubte	radical)	i	el	maniqueisme	epistemològic	(certesa	absoluta)”,	basat	tot	en	“la	idea	
de	Déu	(que)	és	necessària	lògicament	i	(que)	ens	garanteix	la	realitat	de	l’exterior,	a	la	
qual	hi	poden	arribar	des	del	interior”	35.	Tot	i	que	...	“essent	l’home	de	natura	finita,	no	
pot	 tenir	 més	 que	 un	 coneixement	 d’una	 perfecció	 també	 limitada”36.	 Per	 acabar,	
també,	en	no	desconfiar	tant	(o	gens,	ja)	en	la	tant	anunciada	falsedat	o	enganyositat	
de	“les	coses	que	em	són	més	ordinàriament	representades	pels	meus	sentits”,	doncs	si	
bé	 Déu	 té	 el	 poder	 d’enganyar-me	 (“fer-me	 sentir	 en	 el	 meu	 cervell	 coses	 molt	
diferents”),	ell	(Déu),	bondat	suprema,	mai	ho	farà	i	de	cap	manera	he	de	dubtar....”,.	
Tot	això	per	acabar	amb	 la	 conclusió	que,	 fet	 i	debatut,	que	“la	 vida	de	 l’home	està	
subjecte	més	freqüentment	a	l’error...”.		

	

Assaig	de	sistematització	del	sistema	filosòfic		de	Descartes	

Déu		

	La	demostració	cartesiana	de	que	hi	ha	Déu	(que	Déu	existeix)	és	que	penso	en	ell.		Jo	
(Descartes)	mai	 podria	 imaginar-me	 que	 Déu	 existeix;	 només	 el	mateix	 pot	 haver-la	
posat	 en	 mi.	 Ergo:	 Déu	 existeix,	 Déu	 és	 una	 realitat	 axiomàtica	 (no	 necessitada	 de	
demostració	–tot	i	que	acaba	de	fer-ne	una).	

                                                
33	P.	130.		
34	P.	133.		
35	Guillermo	Graíño	Ferrer,	“Introducción”	a	Meditaciones	metafísicas,	Alianza,	Madrid,	2011,	p.	20	i	22.			
36	P.	137.		
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Aquest	Déu	és	(ha	de	ser)	“infinit	i	immens”,	perfecte,	totpoderós,	creador	de	tot	i	de	
cada	 instant	 (origen	 i	 causa),	 donador	 del	 “cogito”	 als	 humans	 (ergo	 sum).Ell	 és	 el	
sentit	de	tot.		

Amb	una	novetat:	cap	esment	de	Crist,	ni	del	missatge	ni	de	la	doctrina.		

	

Humà37	

Suma	d’ànima	i	de	cos	(res	cogita	i	res	extensa).		

	

Sobre	l’ànima		

Dotada	 de	 “llavor	 divina”	 que	 insereix	 veritats	 “clares	 i	 distintives”	 en	 el	 humans;	
portadora	(l’ànima)	de	“idees	metafísiques	innates”	o	“intuïcions	primàries”.	Equipada	
o	 dotada	 d’una	 “substància	 no	 extensiva	 pensant”	 (no	 “no	 mesurable”).	 Immortal	
(“Encara	 que	 el	 cos	 no	 existís,	 l’ànima	no	 deixaria	 de	 ser”).38	 	 Aquestes	 idees	 es	 fan	
presents	en	la	ment	humana	en	forma	de	la	raó	intuïtiva.		

En	Descartes,	a	diferència	de	en	Plató,	l’ànima	ni	tant	sols	s’ha	de	molestar	en	dominar	
el	 trot	 esbojarrat	 de	 dos	 cavalls	 alats39;	 fragments	 o	 “llavors	 de	 veritats”	 li	 seran	
injectades	per	Déu	en	la	seva	raó	intuïtiva	(idees	“a	priori”).		

A	més,	 a	 l’ànima	 o	 esperit	 dels	 humans	 ens	 ha	 estat	 donada	 una	 altra	 capacitat	 de	
pensar,		la	raó	raonadora,	des	de	la	qual	podem	fer	veure		que	dubtem.			

	

Sobre	el	cos	humà		

Material	mesurable	 	(res	extensa),	divisible,	que	forma	part	del	món,	habitat	per	una	
ànima	 i	 mer	 receptor	 provisional	 de	 pensaments	 (pensaments	 que	 tenen	
provisionalment	cos).	

De	fet,	Descartes,	una	vegada	trobat	“el	mètode”	i		ple	de	bons	propòsits,	vol	dedicar-
se	només			a	l’estudi	d’aquest	cos	humà	i	a	restaurar-li	la	salut,	tal	com	anuncia	al	final	
del	seu	Discurs	del	mètode:	“dedicaré	tot	el	temps	que	em	resti	de	vida	exclusivament	
a	 la	 tasca	 d’adquirir	 alguns	 nous	 coneixements	 sobre	 la	Natura,	 de	manera	 que	 ens	

                                                
37	De	homine..	
38		Med.	de	prima	phil.,	II.	Pricip.	Phil.,	I,	10.		
39	Recordem	que	en	Plató	les	ànimes-àurigues	(algunes)	abans	d’encarnar-se	havien	tret	el	cap	–seguint	
el	viatge	dels	déus-	al	Prat	de	 la	Veritat,	adquirint	així	uns	coneixements	 	que,	arribat	el	 seu	moment	
(encarnades),	permetrien	al	ser	viu	humà	saber	(reveure)	la	veritat.	
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permetin	deduir	d’ells,	en	un	 futur,	normes	més	 fiables	dins	del	 camp	de	 la	medicina	
que	les	que	es	fan	servir	en	la	pràctica	actual”.40	

Malebranche	 -assassinat	 per	 Berkeley-	 	 va	 llegir	 correctament	 	 el	 mecanicisme	
fisiològic	de	Descartes	i	el	resumeix	com	segueix:	els	òrgans	dels	sentits	es	composen	
d’uns	filets	que	uneixen	les	parts	superficials	del	cos	amb	el	cervell,	confluint	tots	a	la	
glàndula	 pineal	 on	 també	 hi	 conflueixen	 els	 “esperits	 	 animals”	 que	 circulen	 per	 la	
sang.		

Cal	 remetre	 	 al	 lector	 incrèdul	 a	 mitja	 dotzena	 llarga	 de	 pàgines	 incloses	 dins	 a	
Cinquena	 part	 del	Discurs	 del	 mètode41	 per	 topar-se	 amb	 un	 estrident	 exemple	 del	
desbarrar	de	Descartes	sobre	 l’anatomia	 i	 la	 fisiologia	del	cos	humà	o	“màquina	feta	
per	Déu”,	 	aberracions	descriptives,	de	 la	mena	de	 les	aristotèlica,	 fetes	però	en	una	
època	 en	 la	 que	Miquel	 Servet	 –assassinat	 per	 Calví-	 ja	 havia	 descobert	 i	 descrit	 la	
circulació	de	la	sang.	

	

Cosmos/món42	

La	 matèria	 és	 la	 composició	 física	 de	 l’Univers,	 a	 la	 qual	 Déu	 ha	 dotat	 d’atributs	 o	
qualitats	que	li	garanteixen	al	món	o	naturalesa	 	ser	extensa	 i	estructurada	de	forma	
complexa	(motiu	pel	qual	és	divisible	en	parts).	

El	 Cosmos	 està	 ordenat	 racionalment	 per	 Déu	 per	 tal	 que	 els	 humans	 el	 puguin	
entendre.		Déu,	per	això,	ens	ha	donat	i	posat	la		raó	intuïtiva	i	la	raó	raonadora	.	Res	
de	nou,	en	definitiva,	que	no	hagués	dit	p.e.	Pico	della	Mirandola	.	Déu	ha	fet	el	món	i	
a	 l’humà	 d’aquesta	 forma	 doncs	 d’altra	manera	 estaria	 enganyant-nos,	 cosa	 que	 és	
impossible.	 Per	 aquest	mateix	motiu	 o	 raó,	 Déu	 ha	 fet	 que	 la	 raó	 racional	 humana	
estigui	“realitzada	matemàticament”,	essent	per	això	que	el	Déu,	creador/constructor	
(gran	arquitecte	de	 l’Univers),	geometritza	eternament	 i	 fa	que	 tot	 sigui	en	 l’Univers	
proporció	i	mesura.	43	

La	matèria	ocupa	espai.	L’espai	està	en	la	natura	sempre	ple	(no	hi	pot	haver	cap	espai	
que	 no	 estigui	 ocupats	 per	 matèria;	 no	 hi	 ha	 espais	 buits).	 Les	 parts	 divisibles	 i	
components	de	la	matèria	s’anomenen,	lògicament,	“partícules”.	La	més	petita	de	les	
parts	o	partícules	de	la	matèria	és	l’èter,	el	qual	ocupa	tot	l’espai	(extensió)	no	ocupat	
per	la	matèria.		

                                                
40	 René	 Descartes,	 Discurso	 del	 método,	 Edaf,	 Madrid,	 1982,	 p.	 107.	 Per	 sort	 pels	 seus	 possibles	
“pacients”,	Descartes	no	optà	per	 la	pràctica	d’aquesta	disciplina,	doncs	 la	 teoria	que	desenvolupà	en	
aquest	 terreny,	 comparativament	 amb	el	 saber	 de	 la	 seva	 època,	 conté	 excèntriques	 interpretacions,	
descripcions	i	barbaritats).	
41	O.c.	p.	78-87	
42	En	el	ben	entès	que	el	cos	humà	i	“tot	l’animal”	són	món/Univers	(Cosmos).	
43	V.	A.	Rupert	Hall,	La	revolución	científica	(1500-1750),	Crítica,	Barna.,	1985	(1954),	p.	23	s.		
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La	matèria	(les	partícules	que	ocupen	tot	l’espai)	és	capaç	de	moviment.	La	suma	total	
del	 moviment	 és	 una	 constant	 (cinemàtica	 fonamental).	 Quan	 les	 partícules	 es	
reparteixen	desplaçant-se	per	l’espai,	xoquen	entre	elles	(res	de	nou,	p.e.,	respecte	als	
àtoms	de	Demòcrit).	

Tot	d’una,	però,	una	novetat:	el	Cosmos	evoluciona.		

Si	 només	 féssim	 cas,	 argumenta	 o	 raona	 Descartes,	 del	 que	 ens	 mostren	 els	
enganyosos	 sentits	 i	 si	 només	 féssim	 servir	 la	 raó	 raonadora,	 hauríem	 de	 dir	 que	
l’Univers	ha	evolucionat	al	llarg	dels	temps	“fins	ocupar	l’estat	que	avui	s’observa”44	o	
que	“els	planetes	són	estrelles	menors	solidificades,	que	s’han	convertit	en	un	sistema	
tancat”,	però	...	 la	Bíblia	diu	que	Déu	va	crear	l’Univers	tal	com	ara	el	veiem	(tal	com	
ara	és)	i	la	raó	intuïtiva	de	Descartes	també	li	fa	veure	així.	

Però	 ...	 tot	 i	 que	 el	 món	 va	 ser	 creat	 tot	 de	 cop	 per	 Déu	 (tal	 com	 li	 	 la	 seva	 	 raó-
intuïtiva,	 la	 qual	 no	 pot	 pas	 contradir	 el	 que	 diu	 la	 Bíblia,	 que	 és	 paraula	 de	 Déu),	
Descartes	 	 encara	 té	 	 algun	 dubte	 (proporcionat	 per	 els	 enganyosos	 sentits	 i	 la	 raó	
raonadora)).	 Aleshores,	 per	 sortit	 de	 l’atzucac,	 aplica	 al	 tema	 en	 qüestió	 l’infal·lible	
mètode	Descartes:	la	raó	raonadora	em	permet	deduir	que	Déu	va	fer	el	món	com	si	
ja	 hagués	 evolucionat	 des	 d’un	 estat	 primitiu-	 El	 passat	 evolutiu	 del	 Univers	 “és	
consubstancial”	 amb	 l’estat	 creacional	 i	 actual.	 La	 “matèria	 original”	 va	 	 canviar	 de	
forma	 implícita,	 però	 sense	 que	 en	 cap	 moment	 se	 li	 afegís	 matèria	 o	 moviment	
(energia,	de	la	física	per	venir).		

Les	evidents	(però	potser	equívoques)	“variacions	de	forma	de	la	matèria”,	Descartes	
les	considera	degudes	(a	partir	de	 la	raó	raonadora)	a	 la	“redistribució	del	moviment	
per	mitjà	de	l’impacte	de	partícules”.	Un	fet		que,	raona,	és	el	que	donà	lloc	a	diferents	
classes	 de	 redistribució	 i,	 entre	 altres,	 (no	 pas	 per	 atzar	 ni	 per	 necessitat,	 sinó	 per	
voluntat	 divina)	 al	 fenomen	 de	 la	 vida,	 i	 també	 al	 magnetisme,	 a	 la	 química	 i	 als	
“fenòmens	caients”	(la	gravetat).	Tot	té	lloc	obeint	a	les	“categories”	(principi)	d’acció	i	
reacció,	inventats	per	la	raó	raonadora	de	Descartes,	i	que	li	serveix	per	explicar	“tant	
el	naixement	d’una	muntanya	com	d’un	ratolí”.	Tot,	absolutament	tot,	(tal	com	li	dicta	
la	seva	raó	intuïtiva)	regulat	per	un	equilibri	immanent	(diví)	que	assegura/preserva	“la	
constància	dins	del	canvi”.45	

Poc	 sobre	Ètica:	 sempre	 dualista,	manifesta	 que	 hi	 una	moral	 pels	 savis	 i	 hi	 ha	 una	
moral	pels	prínceps;	hi	ha	una	moral	pels	prínceps,	hi	ha	una	moral	pels	súbdits;	hi	ha	
una	moral	pels	súbdits	poderosos	 (que	poden	conspirat	contra	el	Princep),	hi	ha	una	

                                                
44	Formulació	que	hauria	situat	Descartes	com	un	avançant	en	relació	als		“Principles	of	Geology”	(1830-
33)	de	Charles	Lyell.	
45	V.	A	Rupert	Hall,	La	revolución	científica	(1500-1750),	Crítica,	Barna.,	1885	(1954),	p.	300.		
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moral	pel	poble	(que	ha	d’evitar	l’odi	i	el	menyspreu,	complint	amb	rigor	el	que	manen	
les	lleis	“a	les	que	estan	acostumats”.46	

D’haver	 fet	 cas	Descartes	 només	 de	 la	 raó	 raonadora,	 no	 sols	 s’hagués	 avançat	 a	 la	
geologia	 científica	 decimonònica	 sinó	 també	 a	 la	 física	 moderna	 (conservació	 de	
l’energia,...).	Però,	consultant	a	la	raó	intuïtiva,	escollí	fer	trampes,	mantenint-se	fidel	
deixeble	de	Plató	i	de	l’apologètica	cristiana	(tal	com	també	ho	feu	el	trampós	i	jesuïta	
Theillar	de	Chardin	(v.	El	flâneur	assegut).	

	

Estètica	

“La	bellesa	-	escriu	Descartes	en	una	carta,	tot	opinant	que	el	tema	no	era	susceptible	
d’abordatge	 científic	 (!!)-	 no	 significa	 altra	 cosa	 que	 la	 relació	 que	 el	 nostre	 judici	
manté	amb	un	objecte”.47	¿Quin	judici,	l’intuïtiu	o	el	racional?	Si	es	tracta,	com	sembla,	
del	segons,	és	evident	que	Descartes	no	aplicava	el	seu	infal·lible	mètode	pel	que	fa	a	
la	bellesa,	doncs	si	una	“cosa”	és	 sentida	de	“forma	clara	 i	distintiva”	en	 la	 seva	 raó	
instintiva	aquesta	cosa	és	certament		bella,	doncs	això	indica	que	és	bella	per	Déu	que	
ha	posat	aquesta	constatació	de	bellesa	en	el	seu	(d’ell	i	nostre)	esperit.	Tot	i	que,	fent	
gala	del	 seu	dualisme	 i	ambigüitat	 	–en	una	carta	a	Mersenne-	manifesta	que	si	una	
“cosa”	et	causa	plaer	és	que	la	“cosa”	és	bella.	48	

	

Política	

”La	primera	regla	és	obeir	les	lleis	i	les	costums	del	meu	país”.49	De	la	mateixa	manera	
que	fa	veure	que	dubta	(sobre	tot	el	que	veu	i	li	han	dit	i	ha	pensat),	també	hem	de	fer	
com	 si	 acceptéssim	 que	 els	mitjans	 que	 un	 Príncep	 ha	 emprat	 per	 establir-se	 en	 el	
poder	 “han	 estat	 justos”.	 ¿Quina	 prova	 proposa	 Descartes	 per	 validar	 si	 un	 sistema	
polític	 és	 o	 no	 és	 just	 o	 legal?	 Fàcil:	 “quan	 als	 prínceps	 els	 consideren	 talment	
prínceps”,	doncs,	argument	definitiu,	“Déu	dona	el	dret	a	aquells	a	qui	els	hi	concedeix	
la	força”.	50		

Quan	als	enemics,	opina	Descartes,	“es	té	quasi	el	permís	per	fer	qualsevol	cosa,	per	tal	
que	 s’obtingui	 algun	 benefici	 per	 a	 si	 mateix	 (el	 príncep)	 o	 pels	 seus	 súbdits;	 i	 no	
                                                
46	Carta	sobre	Maquiavel,	adreçada	per	Descartes	a	la	princesa	Isabel	de	Suècia	(setembre	1646).	V.	text	
complet	a	Moisés	Gonzalez,	Introducción	al	pensamiento	filosófico,	Tecnos,	Madrid,	2016,	pp.	298-302.	
Descartes	es	manifesta	absolutament	oposat	al	contingut	de	El	Príncep	de	Maquiavel.		
47	Cita	de	Wladdysjaw	Tatarkiewicz,	Historia	de	seis	ideas,	Tecnos,	Madrid,	2015	(1975),	p.	74.		
48	Id.	P.	370.		
49	V.	Jean	Touchard,	Historia	de	las	ideas	políticas,	Tecnos,	Madrid,	2013	(1961),	pp.	265-6.		
50	 Formulació	 absolutament	 coincident	 amb	 la	 plasmada	 en	 un	 romanç	 del	 segle	 VIII:	 “Vinieron	 los	
sarracenos	y	nos	molieron	a	palos.	Que	Dios	ayuda	a	los	malos	cuando	son	más	que	los	buenos”	(Emilio	
González	Ferrin,	Historia	general	del	Al	Ándalus,	Ed.	Alzumara,	Cordoba,	2006,	p.	232.	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	
 

 
 

581	

desaprovo	que	en	aquest	cas	s’emparellin	la	guineu	i	el	lleó	i	que	s’uneixin	l’artifici	i	la	
força.	Considero	enemics	inclús		a	tots	aquells	que	no	són	amics	ni	aliats,	ja	que	un	te	
dret	 a	 declarar-los	 la	 guerra	 quan	 s’obté	 algun	 profit,	 i	 que,	 havent	 començat	 a	 ser	
temibles	i	sospitosos,	hi	ha	motiu	per	desconfiar	d’ells”.	51	Tot	i	semblar-li	bé	tot	això,	
es	distància	de	Maquiavel,	en	rebutjar	“certa	forma	d’engany”	que	signifiqui	abusar	 i	
trair	una	“amistat”	prèvia	o	haver	simulat	o	fingit	una	amistat	o	amor	que	no	hi	era.			

	

Sentit	

Dubtar,	descobrir	la	veritat	intuïtivament	i	guardar-se	del	fred.		

	

Resumint	

En	el	seu	conjunt,	un	sistema	filosòfic	–el	de	Descartes-	molt	pobre,	 incomplet	 i	 	poc	
original,	 sobretot	 en	 comparació	 amb	 els	 grans	 sistemes	 filosòfics	 amb	 els	 que	
unànimement	 (consensuadament)	 se	 l’associa.	 Si	 comparem	 Descartes,	 p.e.,	 amb	
Plató,	Aristòtil,	Agustí	o	Tomàs	d’Aquino,	...	es	fa	evident	(“clar	i	distintiu”)	que	amb	ell	
s’ha	 entrat,	 quan	 al	 pensar,	 en	 franca	 i	 estrepitosa	 decadència.	 De	 fet,	 si	 al	 llistat	
precedent	 hi	 afegim	 (sant	 Anselm),	 podem	 afirmar	 que	 Descartes	 és	 un	 descarat	
plagiari.		

Potser	 resulta	 assenyat	 distingir	 entre	 Descartes	 (el	 que	 Descartes	 va	 escriure)	 i	 el	
cartesianisme	omnipresent	 (el	que	diuen	que	diuen	que	Descartes	va	dir).	En	aquest	
cas	serà	 igualment	pertinent	preguntar-nos	si	 fou	Descartes	cartesià	o	què	queda	de	
Descartes	que	no	sigui	el	cartesianisme?	

	

Recomanació		

1. Si,	ben	cartesianament,	el	 lector	d’aquest	Apunt	dubta	de	 la	correspondència	
del	 seu	 contingut	 amb	 la	 realitat	 del	 que	 va	 escriure	 Descartes,	 li	 queda	 el	
recurs,	ben	 cartesià	 també,	de	 intentar	 llegir	directament	Descartes	 (almenys	
els	dos	petits	opuscles	bàsics	 (Discurs	del	mètode	 i	Meditacions	metafísiques,	
amb	un	centenar	de	pàgines	cada	un,	en	l’edició	de	format	de	butxaca).	

                                                
51	Carta	per	Elisabeth,	o.c.	p.	299.		



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	
 

 
 

582	

2. Si	ho	 fa	 així	 i	 arriba	a	 conclusions	 semblants	 a	 les	que	 s’expressen	en	aquest	
Apunt,	no	intenti	convèncer	al	seu	veí	(que	casualment,	potser,	és	professor	o	
catedràtic	de	Filosofia).52	

	

Descartes	i	les	matemàtiques		

Diuen	i	diuen	que	diuen	que	Descartes	fou	un	brillant	i	original	matemàtic	i	que	davant	
del	dilema	“o	la	fe	o	les	matemàtiques”,	Descartes	trià	la	fe	i	les	matemàtiques	(potser		
trià	les	matemàtiques,	però	feu	veure	que	triava	també	la	fe).		

Diuen	que	en	la		Regla	IV	de	la	seva	obra	"Regulae	ad	directionem	ingenii",	Descartes	
escrigué:	«Així	doncs,	entenc	per	mètode	regles	certes	 i	 fàcils,	mitjançant	 les	quals	el	
que	 les	 observi	 exactament	 no	 prendrà	 mai	 res	 fals	 per	 vertader,	 i,	 no	 emprant	
inútilment	cap	esforç	de	la	ment,	sinó	augmentant	sempre	gradualment	la	seva	ciència,	
arribarà	al	coneixement	vertader	de	tot	allò	que	és	capaç».	Semblant-li	a	Descartes	que	
les	 matemàtiques	 són	 la	 millor	 eina	 per	 accedir	 a	 la	 certesa,	 doncs	 elles	 són	 un	
“llenguatge	innat,	instal·lat	per	Déu	en	la	nostra	ànima”	per	poder	conèixer	com	està	
fet	 tot	 el	 que	 és.	 Les	 matemàtiques,	 en	 definitiva,	 són,	 per	 Descartes,	 garantia	 de	
veritat.		

	

Comentari		sobre	la	prova	ontològica	de	Descartes	“cogito,	ergo	sum”	

Les	 	 frases	 expressades	 en	 el	 	 Hamlet	 de	 Shakespeare	 (“ser	 o	 no	 ser,	 aquesta	 és	 la	
qüestió”)	i	el	“cogito,	ergo	sum”	de	Descartes,	ocupen	el	número	ú	en	citacions,		essent	
les	dues	absolutament	absurdes	i	relacionades.	Ets	o	no	ets,	no	és	una	qüestió;	o	ets	o	
no	ets;	si	ets,	ets;	i	si	no	ets	ni	t’ho	planteges.	I	si	ets	(i	ets	prou	gran	i	estàs	despert),	
penses	(i	fas	altres	coses);	si	no	ets	ni	penses	ni	fas	res.	¿On	és	la	genialitat,	la	gràcia,	la	
profunditat	d’aquestes	tòpiques	i	famosíssimes	frases?	Tenen	la	mateixa	solidesa	(tota	
la	 solidesa)	que	“defeco,	doncs	 soc”	o	“si	estàs	viu,	no	estàs	mort”	o	 “si	 tú	 tienes	 la	
pelota,	el	otro	no	la	tiene”	(Johan	Cruyff).		

Però,	si	Descartes	no	s’hagués	explicat,	potser	podríem	inferir	que	“cogito,	ergo	sum”	
significa	tot	el	contrari	del	que	significa	(i	que	és	el	que	significa):	que	sense	cos	(ser-
esser)	 no	 hi	 ha	 pensar	 (cogito);	 és	 a	 dir:	 pensar	 només	 és	 possible	 si	 tinc	 un	 cos	
(cervell),	que	és	el	que	avui	sabem	(neurociència).	Si	aquest	hagués	estat	el	significat,	
potser	(i	només	potser)	ens	hauríem	estalviat	tres	segles	 i	mig	de	mal	pensar	amb	el	
nefast	dualisme	(cartesià).	

	

                                                
52	També	farà	bé	d’abstenir-se	de	proposar	de	llegir	la	Bíblia	a	un	actual	creient	occidental.	
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Notícia	sobre	la	diferent	magnitud	de	perdurabilitat	entre	la	res	extensa	i	
la	res	cogitans	del	senyor		Descartes,		requiescat	i	pacem		

Només	una	part	(important)	de	la	res	extensa	de	Descartes	(el	seu	crani)	es	conserva,	
en	una	caixa	de	fusta,	ben	guardada	en	el	soterrani		del	Musée	de	l’Home	a	París.	53	

Per	contra	 la	res	cogitans	de	Descartes	es	conserva,	 intensament	reproduïda,	en	deu	
principals	 llibres	 (tractats)	 que	 descansen	 en	 centenars	 de	 mils	 de	 biblioteques	
públiques	i	privades,	i	citada	en	tots	els	tractats	de	filosofia	i	circulant	per	l’aire	que	fan	
moure	 pulmons	 i	 boques	 de	 funcionaris	 parlants	 d’instituts,	 universitats	 i	 gremis	
haguts,	actuals	i	futurs	.	

El	resultat,	en	el	seu	conjunt,	no	és	un		mal	destí	per	un	ex-alumne	dels	jesuïtes,	soldat	
fracassat	 i	 amb	 mals	 somnis,	 que	 pretengué	 saber	 la	 veritat	 i	 que	 deixà	 plantat	 el	
segon	gran	error	conceptual54	que	ha	llastrat	el	pensar	dels	humans	(el	dualisme)	fins	
fa	pocs	decennis.		

	

	

Brevíssima	nota	 sobre	Pierre	Gassendi	 (1592-1655),	 gran	epicuri-cristià,	
antiaristotèlic,	capellà	(francès),	contemporani	del	“no-res”	Descartes	

Escriu	 coses	 tant	 “modernes”	 com	 que	 “la	 voluptat”	 (el	 plaer,	 en	 concret	 el	 plaer	
sexual,	és	a	dir:	 la	cerca	del	plaer	sexual,	és	“una	estratègia	divina	(evidentment)	per	
garantir	la	supervivència	de	la	humanitat”.		

També	escriu	que	no	hi	ha	“idees	innates”,	que	tot	s’ha	d’aprendre	(empirisme).	

I	que	cal	“desconfiar	de	la	capacitat	de	la	raó	per	conèixer	l’essència”	de	tot	plegat	(és	
a	dir:	no	estem	fets	per	pensar).	Condemnats,	en	conseqüència,	a	 la	 ignorància.	 I	ell,	
Gassendi,	condemnat	a	ser	ignorat	pels	seus	contemporanis	i	successors.	

	

	

                                                
53	 Russell	 Shorto,	 Els	 ossos	 de	 Descartes,	 La	 Campana,	 Barna,	 2009	 (2008),	 389	 p.	 De	 lectura	
recomanada-		
54	El	primer	és	la	idea	dels	déus.	


