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Reformulació	de	què	consisteix	la	Tasca	de	flâneur	a	la	finestra	(dret	
sobre	una	o	més	plataformes	(punts	de	mira	d’observació)	

Sessió	nº	12	(29,	XI,	2017).	Mòdul	3.	

	

El	flâneur	a	la	finestra	és	un	grumet	(el	flâneur	assegut	és	un	faroner)	

J.	Jubert	Gruart	

El	 faroner	està	a	 terra,	el	grumet	a	 la	mar.	El	 faroner	 llegeix	durant	 la	nit,	el	grumet	
navega.	 El	 faroner	 emet	 un	 senyal	 a	 l’infinit,	 cercant	 resposta,	 el	 grumet	 observa	
l’infinit	des	de	dalt	del	 tamboret	del	pal	major.	El	 faroner	diu	 sóc	aquí,	 el	grumet	no	
està	enlloc;	el	faroner	vol	orientar,	el	grumet	vol	viure,	vol	anar	a	mar.	El	faroner	pensa,	
el	 grumet	 sent.	 El	 faroner	 vol	 saber,	 el	 grumet	 ignora.	 El	 faroner	 arregla	 el	 llum,	 el	
grumet	neteja	la	coberta.	JMa	Uyà	

	

La	metàfora	de	la		xarxa	i	la	barca		d’Otto	Neurath	(1882-1945)	a	Anti-
Spengler	(1921)1	

Cada	 època	 és	 una	 xarxa-malla	 conceptual.	 Cada	 element/component	 de	 la	 malla	
aporta	 la	 seva	 específica	 contribució	 a	 la	 tasca	 global	 de	 la	 malla	 sobre	 la	 qual	 hi	
navega	una	barca.	Tota	modificació/canvi	en	qualsevol	punt	de	la	xarxa	afecta	(minva	o	
reforça)	a	la	solidesa	del	conjunt.	Una	xarxa	de	malla	és,	en	definitiva,	una	estructura	
funcional	complexa,	metàfora	d’una	època,	alhora	que	d’una	mar.		

A	sobre,	en	la	superfície	d’aquesta	malla-mar,	cal	situar-hi	una	barca	(vaixell)	(cada	una	
de	totes,	tantes).	La	barca	és	el	lloc	on	un	(cada	un,	un	de	tants)	es	troba.		

La	 barca	 flota	 (a	 la	 deriva	 o	 timonejada)	 sobre	 llocs	 (densos	 o	 amplis,	 plans	 o	
tempestuosos,	de	 la	mar-xarxa.	La	barca	és	un	“cos”,	és	el	terra/pis	d’un	ésser	humà	
(cada	un,	un	de	tants).		

Una	vegada	embarcat	i	salpat,	un	humà	ja	no	pot	abandonar	el	vaixell	(no	hi	ha	port),	a	
no	 ser	 que	 salti	 per	 la	 borda.	 El	 mariner	 es	 converteix	 en	 propietat	 del	 vaixell	 (el	
mariner	no	és	el	propietari).	 “Igual	que	els	navegants,	nosaltres	hem	de	 transformar	
(mantenir,	 reparar,	ampliar,...)	 la	barca	a	alta	mar,	però	sense	poder	començar-la	de	
nou.	 ...	 Allà	 on	 es	 suprimeix	 un	 màstic,	 un	 altre	 ha	 de	 construir-se.	 I	 en	 aquesta	
maniobra	 s’empra	 la	 resta	del	 vaixell	 com	a	punt	de	 recolzament.	Peça	a	peça,	 amb	

																																																													
1	Otto	Neurath,	Anti	Spengler,	D.G.W.	Callwey,	Munchen,	1921.	V.	Hans	Blumenberg,	La	inquietud	que	
atraviesa	 el	 río.	 Ensayo	 sobre	 la	 metáfora,	 Península,	 Barna.,	 2001	 (1987),	 pp	 98-104	 (A	 bordo:	 los	
avatares	de	una	metáfora).	Sobre	el	Cercle	de	Viena,	v.	Friedriech	Stadler,	El	Círculo	de	Viena.	Empirismo	
lógico,	ciencia,	cultura	y	política,	FCE,	México,	2011	(972	p.).	
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aquest	procedir,	amb	l’ajut	d’antics	màstics	i	dels	trossos	de	fusta	que	aporta	el	mar-
malla,	es	pot	anar	reformant	per	complet	la	barca;	mai	d’un	sols	cop	sinó	d’una	tasca	
progressiva.		

¿D’on	 venen	 els	 trossos	 de	 fusta	 que	 aporta	 el	mar?	Naufragi	 i	 desaparició	 (d’altres	
vaixells)	 constitueixen	 la	 condició	 de	 la	 possibilitat	 de	 prosseguir	 la	 transformació	
reflexiva	de	 la	nau	amb	trossos	 (fragments)	que	no	 li	pertanyen.	La	qüestió	de	quins	
són	els	millors	elements,	necessaris/convenients	per	 reconstruir	 la	barca,	només	pot	
plantejar-se	“una	vegada	després	de	l’altra	i	en	el	fil	del	què	porta	la	corrent”	(és	a	dir:	
és	 absolutament	 contingent;	 no	 podem	 anar	 rebent,	 seqüenciat,	 el	 millor	 material	
necessari;	ens	hem	d’espavilar	amb	el	que	va	arribant,	amb	el	que	ens	porti	a	la	deriva	
el	mar).		

El	 flâneur	 a	 la	 finestra,	 dins	 la	 metàfora-paràbola	 d’Otto	 Neurath,	 és	 un	 flâneur	
mariner-grumet-calafater	 a	 alta	mar.	 (El	 flâneur	assegut	 no	 s’ha	 embarcat,	 roman	 al	
port/biblioteca,	assegut	sobre	el	piló	de	 llibres	que	va	digerint,	 filtrant,	 sedimentant,	
cosint/lligant	a	les	malles	que	anirà	sumant	al	mar	que	li	arriba).		

Arribat	el	seu	moment,	si	el	moment	arriba	o	l’atrapa	(ell,	el	flâneur,	en	el	moment	o	el	
moment	a	ell),	veient	davant	seu	una	malla	prou	travada/cohesionada	(una	 imatge	o	
idea	de	 tot	 plegat,	 tant	 provisional	 com	 calgui	 però	prou	 segura),	 el	 flâneur	 es	 lleva	
(d’assegut)	 i	 es	 troba	 embarca	 i	 salpat.	 La	 barca	 és	 ara	 el	 seu	 sol/terra,	 el	 seu	
propietari.	El	flâneur-mariner	no	és	propietari	del	vaixell;	 la	barca	és	el	propietari	del	
mariner.	El	flâneur	assegut	és	un	faroner,	propietari	del	far	(rodó	o	quadrat,	costaner	o	
terra	 endins)	 des	 del	 qual,	 protegit	 de	 vents,	 tempestes	 i	 d’aigua,	 llegeix,	 observa	 i	
envia	 senyals.	 El	 flâneur	 a	 la	 finestra	és	propietat	del	 vaixell;	 és	una	mariner-grumet	
que	ha	deixat	l’ofici	estable	i	sedentari	de	faroner.	Enfilat	al	màstic,	flaira	l’horitzó	no	
pas	a	la	cerca	de	balenes	sinó	de	fustes	(textos-continguts	de	pensament)	que	li	porta	
per	atzar/contingència	(barreja	de	mereixement	i	atzar	planificat	o	provocat	(el	risc)	la	
mar-xarxa/malla.	La	barca	no	va	a	la	deriva;	té	un	rumb:	el	destí.		

Passant	de	 la	metàfora	a	 la	narració	(la	paràbola),	a	partir	d’ara	no	hi	ha	altre	retorn	
que	el	naufragi	 i/o	 la	destrucció.	Aquesta,	 la	barca,	és	 “el	 replà”	del	 flâneur-mariner	
amb	destí	a	l’abisme	(l’altra	costat	de	la	finestra).		

Ara	 ja,	 embarcat	 i	 salpat,	 ja	 no	 podrà	 rebre	 (com	 quan	 estava	 assegut	 en	 terra	
aparentment	 ferma),	 ordenadament,	 subministraments	 (lectures	 programades,	
seleccionades)	 per	 reformar,	 consolidar,	 reparar	 el	 seu	 vaixell	 definitivament	 en	 alta	
mar;	 dependrà	 de	 l’atzar	 del	 que	 li	 arribi,	 del	 que	 la	 mar	 li	 porti	 (restes	 d’antics	 i	
recents	naufragis	no	engolits	 totalment).	 Li	és	 impossible	començar	des	de	zero,	des	
del	principi	(com	en	terra	ferma	s’inicia	la	construcció	de	tot	vaixell,	fet	amb	“elements	
nous,	necessaris	per	la	construcció	de	la	barca	ideal/perfecta).	Això	és	el	que,	dins	de	
Cercle	de	Viena,	Neurath	argumenta	enfront		Carnap.	
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Tot	d’una,	però,	tard	més	que	d’hora,	
se	 l’hi	 presenta	 al	 mariner	 una	 tasca	
major	(que	la	de	mantenir	el	vaixell	en	
estat	 de	 navegació	 reparant-lo	 amb	
els	 recursos	 que	 la	 mar	 li	 aporta,	 “la	
fusta	 que	 flota	 i	 que	 el	 mar	 sembla	
depurar”,	 gràcies	 al	 ”dinamisme	
temporal”	 o	 poliment	 degut	 al	 pas	
dels	segles):	ara	es	tracta	 (o	tractaria,	
si	 la	 tasca	 no	 és	 possible)	 de	 donar	
una	 nova	 forma	 a	 un	 “casc	 pesat	 i	
cilíndric	 semblant	 a	 un	 peix”.	 [Posem	
pel	 cas	 que	 	 sigui,	 a	 Occident,	 el	 cristisme-cristianisme,	 ben	 emmotllat	 sobre	 la	 ret-
malla/mar].	Ja	no	es	tracta	d’una	tasca	de	conservació,	reparació	o	embelliment,	sinó	
de	 de	 fer-hi	 una	 “màxima	 millora	 en	 la	 seva	 funció”.	 La	 proposta	 de	 Neurath	 per	
canviar	 el	 casc	 de	 la	 nau,	 passant	 de	 la	metàfora	 a	 la	 utopia,	 és	 –tant	 il·lús	 com	 el	
projecte	 dels	 enciclopedistes-	 la	 creació	 del	 moviment	 Unity	 of	 Science	 i	 de	
l’Enciclopedia	 of	 Unified	 Science,2	 una	 “ciència	 nova”	 que	 es	 vol	 estandarditzar	 i	
generalitzar.	 Per	 aquest	 objectiu,	 òbviament,	 el	material	 vell	 que	 la	mar	 porta	 ja	 no	
serveix;	tampoc	és		efectiu	el	reciclatge	del	material	(quilla	i	varengues)	del	propi/vell	
vaixell	 original.	 Tot	 això,	 a	 més	 a	 més,	 s’hauria	 de	 realitzar	 en	 mig	 de	 tempestes	 i	
fortes/altes	 onades	 [Neurath	 descriu	 aquesta	 metàfora-paràbola	 en	 plena	 segona	
guerra	mundial	del	s.	XX],	amb	el	subseqüent	perill	que	aquest	factors	externs	“obrin	
una	 via	 d’aigua”,	 provocant	 un	 naufragi	 i	 desaparició	 de	 nau	 i	mariners	 (tal	 com	 ha	
succeït),	 amb	nomes	 fustes	 flotant	a	 la	deriva	 (que	 tal	 volta	 recuperaran	 i	 empraran	
altres	 incerts	vaixells,	que	potser	tardaran	en	salpar).	Només,	si	malgrat	els	perills,	 la	
barca	no	naufragués,	els	mariners	–membres	de	la	Unified	Science-	poden	(haguessin	
utòpicament	 pogut)	 procedir	 a	 construir,	 amb	 la	Unified	 Science-	 un	 nou	 vaixell:	 el	
canvi).	 Els	 nous	 mariners,	 antics	 cadets	 filòsofs,	 ara	 aixecats	 en	 científics,	 no	
s’acontenten	 en	 sobreviure:	 “s’han	 tornat	 (no	 pas	 convertit)	 en	 somniadors”	
(utopistes).	Pensen,	mentre	construeixen,	en	una	“nova	construcció”	i	 	un	nou	vaixell	
neix	“pas	a	pas”;	ja	no	en	tenen	prou	amb	fer-lo	semblant	a	un	peix.	Passa	però	...	que	
els	 que	 han	 de	 realitzar-lo,	 el	 nou	 buc,	 no	 sempre	 són	 unànimes.	 Es	 presenten	
dissensions	internes	(tal	com	passà	amb	els	babilònics,	 i	entre	Neurath	i	Carnap,	dins	
del	Cercle	de	Viena)	que	“no	els	 fan	enfonsar-se”,	doncs	”la	rapidesa	del	projecte	(la	
utopia),	que	treballa	amb	allò	absolutament	nou,	esvaeix	totes	les	diferències,	i	tota	la	
qüestió/atenció	(dels	mariners)	es	desplaçarà	d’una	forma	que	ni	tant	sols	avui	(1944)	
podem	 pressentir”.	 Aquest	 és,	 conclou	 Neurath,	 “el	 nostre	 destí”:	 construir	
embarcacions	 totalment	 diferents.	 I	 aquest	 “risc”	 només	 es	 produirà	 quan	 “no	 ens	
haurem	posat	 a	 construir	 per	 necessitat”,	 doncs	 “la	manca	de	necessitat”	 allibera	 la	
																																																													
2	Otto	Neurath,	Fonaments	de	ciències	socials	(1944),	publicat	un	any	abans	de	la	seva	mort.		
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creativitat	 i	 té	per	resultat	una	“conclusió	oberta”,	un	vertader	canvi	 (radical):	“no	 ja	
una	 barca	 situada	 mar	 endins,	 sinó	 d’un	 vaixell	 que	 triomfa	 (car	 continua	 flotant	
malgrat	la	manca	de	sentit)	sobre	l’aigua/xarxa-malla.	

En	conclusió	 (inferida):	el	nostre	destí	és	 la	 realització	de	 la	utopia	 (perquè	sabent-la	
inassolible	hi	participem	i	la	construïm	continuadament),	és	a	dir:	la	desrealització	de	la	
utopia	(deixar	de	ser	utopia,	car	les	coses	són	quan	no	són,	i	així	i	tot	voler	ser	quan	de	
fet,	no	ets,	o	sigui,	encarant	obertament	la	metafísica).	El	futur	(la	finestra)	és	obert	i	
davant	la	finestra,	sobre	el	terra	(replà)/pont	del	nou	buc	hi	ha	un	flâneur.	
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ANNEX	I.	Epistolari	JMª UYÀ a JJ (28,IX,2017)  

	
Benvolgut	:	
	
La	 diferència	 és	 si	manegues	 un	 galeot	 espanyol,	 un	 ràpid	 vaixell	 pirata	 anglès,	 una	
barca	vikinga,	una	xalupa	indígena...	
	
Llegit	 	 detingudament	 el	 seu-	 Neurath	 text,	 la	 part	 finalíssima	 (6	 línies	 finals)	 em	
plantegen:		
		

1. A	 saber:	una	 conclusió	oberta	 i	 un	 canvi	 radical,	 però	 "un	vaixell	 que	 triomfa	
sobre	l'aigua/xarxa-malla"?		Triomfa,	en	quin	sentit?	La	xarxa	malla	és	la	mar,	i	
aquí,	ningú	triomfa.	Canviem	la	navegació,	els	trossos	que	ens	arriben,	triem	els	
millors,	canviem	el	casc	i	els	rems	i	el	que	es	vulgui...	però		triomfar?.	

2. El	nostre	destí	és	la	realització	de	la	utopia?	I.	encara	més,	deixar	de	ser	utopia	
perquè	ja	no	la	veiem-volem,	o	perquè	l'hem	assolit?	

3. Davant	 la	finestra	hi	ha	el	nou	buc,	si,	però	passada	 la	finestra	hi	ha	 l'abisme,	
com	sempre.	O	no?	

4. Altrament,	això	de	la	necessitat	o	no,	crec	que	no	és	rellevant.	La	necessitat	és	
un	motor,	 pot	 ser-ho,	 i	 alhora	hi	 ha	 canvis	 que	passen	 sense	 voler	 canviar	 el	
buc,	 simplement,	 se't	 canvia,	 i	 tu	no	ho	saps	 (o	 l’època,	o	el	que	sigui,	no	ho	
sap).		Car,	 sense	necessitat,	qui	es	mou?	No,	ben	mirat,	 si	hi	ha	necessitat.	Si	
no,	 per	 què?.	 La	 manca	 de	 necessitat	 fa	 mandra,	 val	 a	 dir,	 no	 produeix.	 La	
creativitat	neix	de	l'impuls,	i	 l'impuls	de	la	necessitat.	Espiritual,	si	se	li	vol	dir,	
sense	dubte.	Però	fins	i	tot	la	gana	afina	la	intel·ligència.	O	no.	

	
El	 grumet	 frega	 la	 coberta,	 baixa	 a	 la	 sentina,	 i	 puja	 al	 tamboret	 a	mirar	 l'infinit.	 A	
popa,	 l'Almirall	 veu	 l'estela	del	vaixell,	 i	 les	 lleixes	de	 llibres.	 I	 a	mitjanit,	passeja	per	
coberta	amb	la	cama	de	fusta,	toc,	toc	,toc.	
	
Ben	seu,			
	
JMª	Uyà		
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ANNEX	II.	Epistolari.	JJ a JMª Uyà (2,O,2017) 

A	propòsit	de	les	6	últimes	ratlles	del	comentari		“La	metàfora	d’Otto	Neurath”.	

1. “Un	vaixell	que	triomfa	sobre	l’aigua-malla.	Triomfar	en	quin	sentit?”		
Primera	paradoxa:		
Triomfar	 no	 és	 arribar.	 No	 hi	 ha	 port-terminus.	 Triomfar	 no	 és	 reconstruir	 el	 vaixell	
(amb	trossos	de	fusta	que	posta	la	mar),	no	és	canviar	el	casc	(missió	impossible),	ni	...	
Triomfar	 és	 continuar	 flotant,	 malgrat	 l’absurd	 (la	manca	 de	 sentit).	 Triomfar	 no	 és	
deixar,	flotant,	fustes	prou	aprofitables	per	altres	vaixells	a	la	deriva	(a	la	intempèrie,	
al	 cel	 obert,	 al	 descobert,...	 ).	 Triomfar	 no	 és	 	 persistir	 en	 el	 ser,	 l’estar	 i	 el	 fer	 per	
l’impuls	d’una	necessitat	(sigui	vital:	conatus;	sigui	per	raó	d’un	objectiu	o	projecte.		
Triomfar	és	acabar	abans	que	t’agafi	 la	 imprevisió,	abans	de		ser	engolit	per	la	xarxa-
malla.	 Triomfar	 és	 canviar	 el	 destí,	 essent	 el	 destí	 ser	 engolits	 per	 la	 mar	 (la	 mort,	
l’abisme).	
Triomfar	és	construir	una	embarcació	totalment	diferent:	una	embarcació	sense	casc	
(sense	 flotabilitat,	 sense	 materialitat).	 Una	 “embarcació	 metafísica”,	 inexistent	 (per	
sempre	i	des	de	sempre).		
Triomfar	és	no-ser,	abans	de	l’inexorable	no-ser	venint	del	no	ser).		

2. 	“El	nostre	destí	és	la	realització	de	la	utopia?”	
Segona	paradoxa:		
Certament.	 I-evidentment.	No	pas	perquè	 ja	 l’hàgim	assolit,	 la	utopia,	essent	com	és	
utopia;	sinó	perquè	només	si	la	sabem	inassolible	i	malgrat	això	hi	participem,	l’estem	
ja	 construint.	 “Ells	 no	 ho	 sabien	 que	 era	 impossible”	 o	 “mirar	 un	 piló	 de	 pedres	 i	
somiar	 una	 catedral”,	 o	 en	 un	 rierenc	 veure-hi	 un	 tallant	 o	 contemplar	 un	 bloc	 de	
marbre	i	somiar-hi	una	Venus,...	És	en	aquesta	segona	paradoxa	(les	coses	són	quan	no	
són)	 que	 som,	que	els	 navegants	 sobre	 la	malla	 	 no	 son	 idealistes,	 ni	 optimistes,	 	 ni	
nihilistes,	i	que,	per	ser,	aspirem	a	no	ser	(venint	del	no	ser).		
La	 utopia	 on	 és:	 en	 voler	 ser	 (quan,	 de	 fet,	 no	 ets)	 o	 en	 no	 ser	 quan	 ets?	 Retorn	 a	
metafísica.		

3. Davant	la	finestra	no	hi	ha	el	nou	buc;	només	hi	ha	el	vell	casc	(potser	amb	veles	i	pals	i	
coberta	renovada).		

4. Tercera	paradoxa:		
Mentre	hi	som	-distrets	amb	la	necessària	flotabilitat	i	fent	reparacions,	amb	la	il·lusió	
de	 ser,	per	destí	 som	no	 res	més	que	un	 futur	 i	 proper	derelicte	 i	qualques	 fustotes	
flotant.	Hi	 som,	 tot	 i	 no	 ser,	 des	d’abans,	 	 per	després	 i	mentre	hi	 som,	doncs	quan	
passem	a	l’altra	banda	(de	la	finestra	o	forat	de	la	malla),	engolits	per	l’abisme,	ni	tant	
sols	haurem	sigut.	

5. L’època,	que	ho	sap	tot,	no	sap	res.	La	ignorància	il·lustrada	no	és	cap	paradoxa.		

6. Conclusió:	 tal	 com	 recomanava	 insistentment	 i	 inútilment	Donald	Winnicott	 (il·lustre	
psicoanalista	anglès),	 les	paradoxes	no	s’han	de	resoldre.	És	a	dir:	guardem-nos	de	la	
manca	d’ignorància.			
JJ	


