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Preàmbul	

“Ethos”,	o	el	deure	natural	del	jo,	allò	que	has	de	fer	en	tant	que	ésser	conscient.	No	
fer	mai	allò	que	no	has	de	fer	i/o	que	no	vols	fer.	Fer	sempre	allò	que	has	de	fer,	que	
neix	del	sentit	propi	de	que	ho	has	de	fer.	Sabent	que	facis	el	que	facis,	no	hi	ha	una	
altre	fonament	que	tu	mateix.	I	no	hi	ha	altra	responsabilitat	que	tu	mateix.	I	que	com	
menys	es	noti	el	que	fas,	més	ètic	és,	i	si	no	ho	sap	ningú,	és	impecable.	

Allò	 que	 és	 ètic	 no	 es	mai	moral,	 perquè	 ètica	 no	 té	 norma.	 Ètica	 és	 cada	moment	
atent	de	 l’ésser.	Sense	 l’atenció	de	 l’ésser	al	 ser	del	 ser,	no	es	pot	produir	ètica,	 car	
ètica	és	consciència.	Sense	estat	de	consciència,	no	pot	aparèixer	 l’ètica.	Si	 l’estat	de	
consciència	és	total,	llavors	l’ésser	esdevé	impecable.	

	

Pep	Colomer	(Girona,	1907-1994)1		i	la	impecabilitat		

Pep	Colomer	“situa	el	valor	de	l’existència	en	el	lloc	exacte	que	cadascú	li	haurà	sabut	
donar	segons	com	hagi	dut	a	terme	la	seva	feina	de	viure.	Perquè	l’existència	no	és	una	
cosa	per	 conèixer	 (saber	 com,	quan,	per	què,	d’on,	etc.),	 sinó	per	 comprendre	en	el	

																																																													
1	 L’obra	 escrita	 de	 Pep	 Colomer	 es	 composa	 de	 dos	 llibres,	 Una	 teràpia	 real-lògica	 (1982),	 i	 La	
comprensió	real-lògica.:	una	filosofia	pel	dos-mil.(1991),	editats	tots	dos	a	Girona,	edició	d’autor.	
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seu	enigma	absolut,	el	qual	és	 irresoluble.	Comprendre	un	enigma	irresoluble	vol	dir,	
evidentment,	entendre	la	seva	qualitat	d’enigma	irresoluble.”2	

Perquè	 parlem	 de	 Pep	 Colomer.?	 Perquè	 ell	 ens	 introdueix	 en	 un	 concepte,	 la	
impecabilitat.	Abans	de	conèixer-lo	a	ell,	hom	no	havia	utilitzat	la	paraula	impecabilitat	
en	relació	a	l’ètica.	La	llegim	en	ell	amb	sorpresa.	Després	la	trobarem	en	Juan	Matus.		
Llavors	sabré	 que	ell,	Colomer,	ha	llegit	a	Matus.	L’ús	que	en	fan	no	difereix	en	gaire.	
Però	 el	 cas	 de	 Pep	 Colomer	 és	 singular.	Ni	 pel	 lloc,	 ni	 pel	 context	 ni	 per	 l’època,	 té	
Colomer	les	condicions	favorables	per	parlar	com	parla.	Ha	llegit	a	Castaneda.	Bé,	si,	en	
té	els	quatres	primers	volums.	Ha	 llegit	 sobre	el	Tao	o	 l’orientalisme	en	general.	Tot	
plegat	 no	 explica	 clarament	 el	 diagnòstic	 precís	 de	 Pep	 Colomer	 sobre	 la	 qüestió.	
Sembla	que	hagi	 llegit	també	Macedonio	Fernández,	 i	no	ho	ha	fet	en	absolut.	El	seu	
plantejament	 metafísic	 i	 ètic	 son	 actualíssims,	 depassant	 Heidegger	 i	 Sartre,	 i	
entroncant	 plenament	 en	 la	 qüestió	 de	 la	 impecabilitat	 en	 Castaneda.	 Sigui	 el	 que	
sigui,	Pep	Colomer	va	dir	coses	importants	en	un	llibret	de	130	pàgines	mal	editades.	

Colomer,	 tal	 com	 deixa	 veure	 la	 citació	 inicial,	 parla	 de	 la	 feina	 de	 viure.	 Ecos	
parmenideans	 del	 treball	 de	 l’ésser.	 ¿Vol	 dir	 la	 feina	 de	 viure	 només	 la	 feina,	
supervivent,	de	viure?	Evidentment,	no.	El	valor	de	l’existència,	diu	Colomer,	dependrà	
del	lloc	(exacte,	diu,	i	en	això	ens	evoca	el	concepte	de	“punt	d’encaix”,	de	Matus)	i	la	
manera	que	hàgim	dut	a	terme	“la	feina	de	viure”.	No	vol	dir	el	lloc	on	hem	viscut	(que	
també	és	valor,	de	vegades)	sinó	el	lloc	consciencial	on	hem	sabut	fer	arribar	o	situar	la	
nostra	 vida,	 que	 depèn	 de	 “segons	 com”	 hem	 fet	 la	 feina	 de	 viure,	 de	 com	 hi	 hem	
profunditzat,	 i	 de	 com	 ens	 hi	 hem	 comportat.	 Però	 tot	 plegat,	 el	 lloc,	 profunditat	 i	
manera	que	hem	assolit	de	consciència,	depèn	d’haver	entès	que	no	hi	ha	resposta	pel	
misteri	(Enigma,	en	diu)	de	la	vida,	haver-ho	entès	de	manera	cabal.	

La	tesi	que	tenim,	des	del	Flâneur,	és	que	l’ètica	moderna	neix	del	buit	metafísic,	però	
que	sense	comprendre	primer	el	buit	metafísic,	no	hi	haurà	manera	de	poder	ser	ètics,	
car	 l’ètica	depèn	del	despullament	total	de	 l’ésser,	 la	negació	 final	del	 jo,	 i	depèn	de	
comprendre	 la	 metafísica,	 comprendre	 que	 no	 es	 pot	 comprendre,	 i	 de	 la	 correcta	
assimilació	de	les	dues	coses.	Colomer	ho	veu	igual.	

I	que	si	ara	ens	cal	ser	ètics,	és	el	resultat	de	no	poder	entendre	res	en	metafísica,	de	
no	poder	ser	metafísics.	Sant	Agustí	era	metafísic:	s’omplia	la	boca,	tot	imitant	a	Plató,	
que	també	era	metafísic.	I	adoctrinaven	amb	la	seva	moral	a	tor	i	a	dret.	Pep	Colomer,	
que	és	el	que	ara	ens	ocupa,	viu	en	 la	 intempèrie	metafísica,	és	conscient	de	 la	seva	
plena	i	total	ignorància,	i	no	adoctrina	a	ningú.	

																																																													
2	JMa	Uyà,	“Anotacions	a	Pep	Colomer”,	p.125,	dins	Pep	Colomer	1907-1994,	II,	Fundació	Colomer	Sanz,	
Girona,	2013	.	Pep	Colomer	fou	pintor,	però	al	final	de	la	seva	vida	va	deixar	dos	textos.	Sobre	ell,	la	seva	
obra	pictòrica	i	escrita,	veure	els	dos	volums	indicats	en	la	referència.	
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Pep	 Colomer	 ens	 diu	 que	 si	 has	 estat	 despert,	 disponible	 i	 responsable,	 i	 no	 has	
imaginat	 res	que	no	 fos,	allò	que	 facis	 i	 com	ho	 facis	donarà	 sentit	a	 la	 teva	vida,	el	
valor	i	explicació	de	la	teva	existència,	si	amb	això	has	augmentat	la	teva	consciència,	i	
fent	això	 la	teva	mort	no	ha	estat	 inútil	 (trobarem	després	això	mateix	en	 l’indi	 Juan	
Matus).	Si	has	fet	tot	això	has	estat	ètic,	és	a	dir,	impecable.	Però	això	ho	has	de	fer	o	
haver	 fet	 tot	 sol.	 No	 hi	 ha	 sistema,	 ni	 mestre,	 ni	 transcendència:	 és	 un	 aquí	 i	 ara	
absolut	del	 jo	absolut	 i	absolutament	sol.	L’ètica	és	allò	més	difícil,	 i	al	mateix	temps	
d’una	senzillesa	implacable.	

La	 disponibilitat	 és	 una	 de	 les	 categories	 de	 Pep	 Colomer.	 Estar	 disponible	 és	 estar	
sempre	 a	 punt	 per	 anar	 del	 jo	 cap	 al	 Tot,	 de	 manera	 que	 la	 consciència	 s’obre	
il·limitadament	 i	 inicia	 un	 viatge	 no	 sospitat	 abans,	 sempre	 a	 partir	 del	 fet	 de	
comprendre	l’absoluta	inintel·ligibilitat	de	la	presència	de	tot	existint.	

Cal	 també	estar	advertit	 i	advertir	“el	prodigi	de	Ser”3,	o	sigui	 tenir	consciència	de	 la	
consciència	de	ser	a	partir	d’una	altra	consciència:	que	la	teva	realitat	és	única,	la	que	
tu,	cadascú,	viu.	Per	tant,	si	tot	és	jo,	l’única	manera	de	comprendre	millor	és	expandir	
de	manera	consciencial	aquest	jo.	I	encara	que	la	realitat	és	un	Absolut	inexpugnable,	
cal	sempre	estar	“atent”	per	“no	perdre	el	contacte	amb	el	Sentit	Essencial”4.	Per	sota	
hi	 ha	 la	 idea	 que	 l’ésser	 no	 pot	 assolir	 cap	 transcendència,	 però	 sí	 que	 es	 pot	
transcendir	ell	mateix,	transformant-se	a	través	de	la	consciència.	I	que	ho	ha	de	fer,	i	
pot	fer,	i	això	seria	viure	èticament,	des	del	què	hi	ha,	i	no	del	què	no	hi	ha.	És	només	
acceptant,	 paradoxalment,	 l’aparent	 migradesa	 i	 monotonia	 d’allò	 que	 és	 present,	
presencial,	 que	 podem	 esdevenir	 ètics,	 a	 partir	 de	 la	 seva	 acceptació.	 Diguem	 que	
Colomer,	 com	 hem	 indicat,	 ens	 posa	 en	 el	 més	 difícil:	 com	 més	 viu	 l’individu	 a	 la	
intempèrie,	 objectivat	 i	 negat	 el	 seu	 jo,	 més	 creix	 en	 el	 comprendre	 i	 en	 la	
responsabilitat.	Tot	plegat	és	la	impecabilitat.	

I	 és	 aquesta	 “Actitud	 impecable”	 la	 que	 ens	 porta	 al	 “Mereixement”	 colomerià.	 El	
“mereixement”	no	és	cap	recompensa,	sinó	l’estat	de	llibertat	profunda,	que	el	permet	
d’actuar,	 pensar	 i	 ser	 sense	 finalitat.	 I	 en	 aquest	 viure	 impecable,	 passen	 coses	 no	
previstes	ni	esperades	ni	demanades,	però	que	responen	a	aquest	mereixement	de	la	
pròpia	 llibertat	 guanyada.	Perquè	qui	no	espera	 res,	 “mereix”.	Qui	 anhela	 i	 obté,	 en	
canvi,	només	obté	l’anhel,	i	sovint	hi	fracassa.		

Colomer	 apunta	 a	 que	 cal	 una	 certa	 ascesi,	 “renunciament	 i	 contenció	 en	 funció	
desinteressada	al	servei	(d’allò)	del	millor.	L’ordre	ajuda	a	entendre	molt	millor	que	el	
desordre.	 Aquí	 Colomer	 es	 refereix	 al	 concepte	 d’estalvi	 d’energia	 de	 Matus:	 la	
impecabilitat	depèn	de	l’energia	que	som	capaços	d’acumular;	estalviar	energia	és	una	
necessitat	per	a	ser	ètics,	car	tota	dispersió	ens	torna	febles	per	poder	ser	impecables.	

																																																													
3	Una	filosofia	pel	dos-mil,	Pep	Colomer,	pàgina	14.	
4		Íbid,	p.	18.	
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Si	fallem,	diu	Colomer,	ve	sempre	una	altra	oportunitat,	sempre	que	ens	objectivem	al	
màxim.	 Llavors	 només	 cal	 “deixar	 fer”,	 una	 altra	 manera	 colomeriana	 de	 parlar	 de	
l’ètica:	cal	deixar	fer	al	temps	i	a	les	coses,	no	apressar-se,	no	obcecar-se.	Si	ho	hem	fet	
bé,	 les	coses	venen	soles,	 i	si	no	venen,	ve	 la	comprensió	ferma	i	clara	de	perquè	no	
venen	ni	vindran.	Ve	el	“mereixement”,		la	llibertat	disponible.	Aquesta,	ens	diu,	ha	de	
ser	l’actitud	del	futur,	el	proper	mil·lenni,	on	“tot	tendeix	i	està	promogut	per	mantenir	
una	suprema	Activitat.	Que	en	el	fons	no	té	cap	sentit	en	cap	aspecte.”5	

I	doncs,	si	res	té	sentit	en	cap	aspecte,	perquè	cal	fer	aquesta	suprema	activitat	de	la	
consciència,	 que	 resulta	 ser	 la	 impecabilitat?	Bé,	 estem	en	una	 roda:	 només	un	nou	
estat	de	consciència	ens	fa	veure	que	res	té	cap	sentit,	però	aquesta	consciència	que	
ens	 fa	 veure	 que	 res	 té	 cap	 sentit,	 no	 ha	 pogut	 aparèixer,	 ser,	 sense	 el	 camí	 de	 la	
impecabilitat,	és	a	dir	de	l’assabentar-se,	 l’estar	atent,	 l’estar	disponible	i	 l’estar	cada	
cop	 més	 despert.	 Així	 que	 una	 cosa	 porta	 a	 l’altra,	 i	 aquell	 que	 ha	 “vist”	 el	 nou	
paradigma,	ha	vist	també	l’ètica.	I	difícilment	aquell	que	“ha	vist”,	torna	enrere.	

I	per	altra	banda,	per	no	caure	en	l’Imaginari,	o	construcció	d’un	real	quimèric,	que	al	
final,	enduts	pels	instints	i	els	desitjos,	ens	porta	una	i	altra	vegada	a	la	insatisfacció	i	a	
la	malaltia.	L’ètica	és	estar	sa.	Estar	sa	és	no	sentir	dolor.	I	res	més.	Però	si	agafem	el	
camí	de	 les	coses,	que	va	dir	Parmènides,	agafem	el	camí	de	 l’error.	Hem	d’agafar	el	
camí	de	 l’ésser,	o	 sigui	el	de	 la	consciència,	 i	no	el	de	 la	 inconsciència.	S’ha	de	viure	
amb	el	què	hi	ha,	diu	Colomer,	 i	no	amb	el	què	no	hi	ha,	com	 ja	hem	dit.	 I,	afegeix:	
“Això	és	Tot	el	que	es	pot	fer”.	

Si	 no	puc	 respondre	al	 “què	 sóc”,	 haig	de	poder	 respondre	al	 “què	haig	de	 fer”.	 Ell,	
Colomer,	 voldria,	 diu,	 que	 l’ètica	 ens	portés	 a	 la	metafísica,	 i	 a	 base	d’impecabilitat,	
podéssim	 finalment	 saber.	Només	ho	anuncia,	 i	 sense	gaire	 convicció.	No	ho	podem	
saber.	De	moment	estem	en	el	no	saber.	

Colomer	no	creu	molt	en	l’humanitarisme	i	el	regeneracionisme	col·lectiu;	pensa	que	
es	tracta	d’una	tasca	completament	individual.	Col·lectivament,	anem	a	la	deriva,	i	allò	
que	 en	 ciència	 i	 tècnica	 s’ha	 produït,	 no	 s’ha	 fet	 en	 humanitat	 i	 ètica.	 Hi	 ha	 un	
desfasament	massa	gran	entre	eines	 i	 capacitats	dels	humans6.	Colomer	no	veu	que	
sapiguem	veure	el	què	està	passant,	el	Real	en	tota	la	seva	dimensió,	i	ens	movem	en	
termes	d’aparença.	Per	tant	hem	de	sortir	d’aquest	món	imaginari	i	tenim	la	necessitat	
de	 “fer	 net”	 i	 “veure-hi	 clar”,	 o	 de	 “saber	 a	 què	 atenir-se”,	 totes	 elles	 maneres	
colomerianes	 de	 posar-nos	 en	 el	 camí	 de	 l’ètica	 a	 través	 de	 la	 impecabilitat,	 i	 de	 la	
impecabilitat	a	través	de	l’ètica	que	s’ha	vist	metafísicament.	

																																																													
5	Ibíd.,	p.30.	
6	Això	 recorda	molt	el	problema	que	planteja	Álvaro	de	Campos	al	 seu	“Ultimàtum”,	Revista	Portugal	
futurista,	 de	 1917,	 la	 inadaptació	 de	 la	 persona	 al	 canvi	 material	 de	 la	 humanitat.	 Veure	 El	 Flâneur	
Assegut,	a	www.flaneurassegut@org.	
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El	 treball	 personal	 vers	 aquest	 objectiu,	 inclourà	 una	paradoxa,	 que	 també	 indiquen	
Rilke,	 al	 Llibre	 de	 les	 Hores7	 i	 Juan	 Matus	 a	 través	 de	 Carlos	 Castaneda:	 com	 més	
comprensió	 de	 tot	 plegat,	 més	 soledat	 personal;	 com	 més	 soledat	 personal,	 més	
disponibilitat;	 com	més	disponibilitat,	més	obertura,	 comunicació,	 contacte	 amb	 tot;	
com	més	contacte	amb	tot,	més	comprensió;	com	més	comprensió,	més	solitud...	Al	
no	dependre	de	l’exterior,	s’està	més	disponible	a	aquest	exterior,	i	així	entrem	en	un	
cercle	 estrany,	 que	 va	 de	 la	Mística	 personal	 al	 Real	 col·lectiu	 de	manera	 contínua.	
Però	la	solitud	no	es	mai	isolada,	car	està	connectada	sempre	“a	la	Presència	Total”8.	
Cada	ésser	es	determina	com	una	illa,	diu,	en	el	“mar	de	l’existent”.	Matus	ens	parlarà	
del	“mar	de	la	consciència”.	

Finalment,	 la	base	metafísica	de	 la	“impecabilitat”	és	dita	per	Colomer:	“Ja	que	és	 la	
Realitat	 allò	 prioritari,	 no	 pas	 l’Home.”9	 Heus	 aquí	 la	 inversió	 del	 paradigma:	 allò	
metafísic,	 ara,	 és	 allò	 Real,	 el	 Real,	 i	 no	 pas	 un	Mite,	 un	Déu	 o	 la	 Raó	 humana.	 Ara	
sabem	que	no	hi	ha	altra	metafísica	que	 la	 realitat,	present	 i	 absoluta,	 i	 inexplicada,	
davant	nostre:	“menja	xocolatines,	petita,	menja	xocolatines;	pensa	que	en	el	món	no	
hi	ha	altra	cosa	que	menjar	xocolatines”,	diu	Álvaro	de	Campos	al	poema	“Tabacària”	
(Estanc).	Quan	mor	Déu,	l’home	es	troba	que	no	hi	ha	res	més	per	convertir	en	sentit	
de	l’existència;	que	només	hi	ha	l’existència	mateixa,	una	realitat	esfèrica,	sense	dalt	ni	
baix,	 on	 tot	 és	 Ú	 i	 plural	 alhora,	 i	 nosaltres	 no	 tenim	 cap	 explicació	 ni	 cap	 ubicació	
espai-temporal	seriosa.	

Estem,	 doncs,	 completament	 inadaptats,	 sobrepassats,	 i	 ens	 cal	 una	 teràpia	 Real-
Lògica	que	ens	permeti	ser	amb	plena	dignitat,	i	aquesta	teràpia	és	el	treball	de	l’ésser,	
en	la	direcció	de	l’ètica	i	la	impecabilitat,	que	venen	a	ser	el	mateix.	Perquè	si	no	fem	
aquest	camí,	diu	Colomer,	 tornarem	al	camí	de	 la	quimera.	Ens	hem	d’objectivar	per	
no	caure	en	aquest	terrible	error.	Hem	d’adonar-nos	plenament	de	la	realitat,	i	que	no	
ens	quedem	plens	de	realitat	inadvertida,	que	és	allò	que	ens	passa	quan	ens	perdem	
psicològicament:	que	no	hem	estat	atents	de	veritat.	No	hem	iniciat	la	feina	de	ser	i	la	
seva	dificultat.	 I	 l’hem	de	fer.	Per	tant,	“l’Existència	que	vivim	exigeix	ser	revisada”10,	
perquè	ara	per	ara,	l’ésser	humà	“no	comprèn	la	realitat”.	Ens	hem	assignat,	diu,	una	
“importància	 indemostrable”,	 i	hem	de	sortir	d’aquest	punt	per	encarar	 les	coses	de	
manera	objectiva.	Aquí	sentim	l’eco	de	Matus	quan	afirma	que	la	impecabilitat	és	un	
problema	de	la	importància	personal;	feta	fora,	el	camí	queda	lliure.	

Colomer	es	mostra	convençut	que	una	humanitat	feta	d’individus	ètics	suposaria	una	
millora	 de	 l’eficiència	 humana	 “espectacular”,	 car	 implicaria	 un	 “Ordre	 estricte,	

																																																													
7	Rilke,	Rainer	Maria,	Das	Stunden-Buch,	1907.	
8	Una	filosofia	pel	dos-mil,	pàg.72-73.	
9	Íbid,	pàg.	90.	
10	Íbid,	pàg	124-125.	
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responsable	a	tots	els	nivells.	I	la	Vida-	personal	o	col·lectiva-,	obligatòriament,	s’hauria	
de	mostrar	Creativa	i	Diversa	en	tots	els	aspectes”11.	

Aquí	acaba	el	text	principal	de	Pep	Colomer.	A	30	de	Desembre	de	1990.	N’he	fet	un	
resum	sumari.	Per	qui	 interessi	un	comentari	més	extens,	pot	consultar	 la	 referència	
de	la	nota	2.	

	

Juan	Matus,	indi	yaqui,	“nagual”	

(o	el	relat	de	Carlos	Castaneda	i	la	impecabilitat)	

Introducció	

Entre	1968	i	1974,	es	van	publicar	a	Nova	York	quatre	volums	firmats	per	un	tal	Carlos	
Castaneda	 (probablement	 Castañeda	 originalment),	 antropòleg	 californià	 d’origen	
mexicà,	sobre	la	seva	vivència	i	convivència	amb	un	tal	Juan	Matus,	conegut	com	Don	
Juan,	 indi	 yaqui	 que	 vivia	 entre	 el	 desert	 de	 Sonora	 i	 algun	 lloc	 perdut	 de	 les	
muntanyes	del	Mèxic	Central.	Concretament,	Castaneda	se’l	troba,	o	és	trobat	per	Don	
Juan,	 a	 l’estació	 d’autobusos	 Greyhound,	 de	 Nogales,	 Arizona,	 en	 territori	
nordamericà.	

Segons	sembla,	Castaneda	viatjava	per	trobar	un	xaman	o	bruixot	que	 l’iniciés	en	 les	
drogues	dels	indis,	sobretot	del	mezcal,	o	“humito”,	i	el	peyote,	però	al	preguntar	per	
la	zona	qui	podria	ser-li	útil,	algú	se	li	acosta,	i	li	indica	que	si	torna	d’aquí	uns	mesos	es	
trobarà	 allí	 un	 tal	 Don	 Juan,	 que	 li	 respondrà	 tot	 el	 que	 vulgui.	 Castaneda	 queda	
perplex,	i	torna	a	Los	Ángeles,	car	ell	està	a	la	universitat	de	Berkeley.	Primer	no	en	vol	
fer	cas,	però	finalment,	ple	de	curiositat,	acudeix	a	la	cita,	i	efectivament,	allí	està	el	tal	
Don	Juan.	

A	 partir	 d’aquell	 instant,	 Carlos	 Castaneda,	 segons	 el	 seu	 relat,	 farà	 un	 viatge	 en	 el	
coneixement	que	no	tindrà	res	a	veure	amb	les	drogues,	malgrat	Don	Juan	les	hi	farà	
provar	totes,	però	no	pas	perquè	les	drogues	continguin	cap	saviesa,	sinó	perquè	serà	
l’única	manera	de	fer-lo	sortir	del	seu	punt	d’encaix	i	preparar-lo	perquè	“vegi”	alguna	
cosa.	Don	 Juan	és	un	 “nagual”,	 un	bruixot	 en	el	 seu	màxim	nivell,	 i	 té	 necessitat	 de	
transmetre	tot	el	seu	coneixement	a	algú	fora	dels	indis,	perquè	aquest	coneixement	
s’està	acabant,	degut	a	que	cada	cop	hi	ha	menys	bruixots.	Ell	 l’indueix	a	escriure-ho	
tot.	

Durant	els	anys	setanta	i	vuitanta,	coincidint	amb	els	moviments	hippy	i	psicodèlic,	els	
llibres	 de	 Castaneda	 foren	 molt	 llegits,	 i	 en	 general	 es	 relacionaren	 amb	 els	 estats	
visionaris	de	la	droga.	El	de	Castaneda	torna	a	ser	un	cas	de	literatura	completament	

																																																													
11	Íbid,	pàg	130.	
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mal	 entesa,	 car	 el	 relat	 en	 absolut	 indueix	 a	 drogar-se;	 ben	 al	 contrari,	 s’hi	 afirma	
repetidament	que	 la	droga	porta	 al	 desastre;	 ara	bé,	 les	 generacions	primigènies	de	
bruixots,	anteriors	a	l’espanyol,	van	descobrir	moltes	coses	a	través	de	la	droga,	però	
totes	aquestes	coses	només	les	van	fer	servir	per	un	poder	terrenal,	i	quan	va	arribar	
l’espanyol,	 van	 ser	 incapaços	de	 res.	Això	 Juan	Matus	ho	objectiva	en	 les	piràmides,	
que	considera	que	són	una	cosa	completament	inútil.	Però	tot	el	domini	de	les	realitats	
paral·leles	que	havien	après	amb	les	drogues,	els	bruixots	posteriors	a	 l’arribada	dels	
espanyols,	 obligats	 al	 silenci	 i	 a	 la	 contenció	 absolutes	 per	 no	 ser	 descoberts,	 van	
iniciar	una	etapa	de	naguals	que	convertiren	tot	plegat	en	“coneixement”	que	podem	
adjectivar	directament	de	coneixement	metafísic,	consciencial	 i	ètic	de	primer	ordre.	
De	 fet,	 s’adonaren	 que	 les	 drogues	 no	 els	 servien	 per	 res	 per	 tenir	 energia	 i	
coneixement,	 car	 els	 desviaven	 de	 l’autèntic	 camí	 del	 coneixement,	 que	 és	 el	 de	 la	
consciència.	

Lamentablement,	els	bruixots,	 i	 per	 tant	Don	 Juan,	parlen	en	un	 llenguatge	 farcit	de	
formes	 concretes,	 com	 convertir-se	 en	 Àguila,	 per	 exemple,	 o	 estar	 en	 dos	 llocs	 al	
mateix	 temps,	o	el	“córrer	del	poder”,	que	és	córrer	de	nit	 sense	mirar	 res,	etc,	que	
molta	 gent	 les	 ha	 llegides	 literalment,	 entenent	 la	 bruixeria	 xamànica	 com	 un	
assumpte	 de	 drogues	 i	 màgia.	 Evidentment,	 entesos	 així,	 els	 llibres	 de	 Castaneda	
serien	una	més	de	les	impostures	que	es	venen	com	a	llibres	de	saviesa.	I	no	ho	són,	
car	cap	dels	correlats	metafòrics	que	explica	Castaneda	que	li	va	explicar	Don	Juan,	és	
literal.	 I	 això	ho	 expressa	moltes	 vegades	 el	mateix	Don	 Juan.	 Però	 com	que	moltes	
vegades	el	 lector	no	sap	llegir,	 i	 llegeix	literalment,	aquests	textos	van	tenir	una	colla	
de	seguidors	 lliurats	a	un	ocultisme	servit	per	drogues	que	no	 té	 res	a	veure	amb	 la	
lectura	correcta	dels	textos.	Cal	afirmar	que	tot	en	ells	és	completament	simbòlic,	i	es	
refereix	sempre	als	estats	de	consciència	que	pot	assolir,	si	s’hi	esforça,	una	persona	
normal.	Com	he	dit,	és	pura	metafísica	i	pura	ètica.	

Castaneda	 i	 alguns	 dels	 seus	 seguidors	 van	 seguir	 publicant	 llibres	 sobre	 el	 tema,	
concretament	des	del	1977	fins	al	1987,	tres	més,	i	durant	els	anys	noranta,	cinc	llibres	
més.	Els	quatre	finals	no	són	ja	d’ell,	sinó	de	dues	seguidores,	un	llibre	de	citacions	i	un	
d’entrevistes	(veure	bibliografia	final).	Castaneda	fou	molt	discutit,	encara	que	no	se’n	
sap	gaire.	Algú	digué	que	Juan	Matus	fou	un	invent,	i	Castaneda	no	ho	aclarí	mai,	sota	
la	tesi	que	no	tenia	importància	si	existia	o	no,	que	tot	allò	realment	ell	ho	va	aprendre	
dels	 indis.	 La	premsa	occidental,	 però,	 incapaç	de	 comprendre	 les	 subtilitats	de	Don	
Juan,	es	va	quedar	en	la	presumpta	falsedat	del	personatge,	per	tal	de	desqualificar-los	
a	 tots	 dos.	 Castaneda	 va	 morir	 sense	 aclarir	 la	 qüestió,	 sobretot	 perquè	 ja	 parlava	
sempre	en	 símbols,	 i	 l’única	 cosa	que	va	deixar	 clara	és	que	 tots	els	 llibres	els	havia	
ordenat	escriure’ls	el	mateix	Matus.	No	oblidem	que	la	tradició	xamànica	és	oral.	

Per	altre	banda,	el	fet	que	tot	plegat	anés	de	drogues,	ni	que	fos	en	un	sentit	iniciàtic,	i	
drogues	que	et	poden	deixar	fora	de	combat	per	poc	que	no	sàpigues	de	què	va,	i	el	fet	
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que	és	just	en	el	primer	i	segon	llibres	quan	Castaneda,	que	encara	no	havia	entès	res,	
relata	 profusament	 tots	 els	 viatges	 iniciàtics	 que	 li	 prepara	 Don	 Juan	 i	 els	 seus	
seguidors,	 i	el	fet	que	la	majoria	de	persones	llegeix	precisament	els	primers	volums,	
han	portat	tot	plegat	a	ser	considerat	per	la	cultura	oficial	 i	 ja	no	diguem	la	científica	
com	 una	 espècie	 de	 falsedat	 pseudoiniciàtica	 de	 bruixots	 drogats.	 Jo	 mateix	 vaig	
pensar	això	mateix	durant	anys.	

Un	 cop,	 però	 enfocat	 correctament	 el	 text,	 i	 llegit	 sistemàticament	 com	el	 que	 és,	 i	
llegits	 tots	els	 textos	que	parlen	de	 la	relació	entre	Castaneda	 i	Don	Juan,	apareixen,	
amb	 una	 claredat	 sense	 ombra,	 un	 conjunt	 de	 pensaments	 respecte	 a	 l’estat	
consciencial	dels	humans	i	a	la	seva	situació	metafísica	i	a	la	seva	resolució	ètica,	que	
formen	un	conjunt	clar	i	van	completament	en	la	línia	que	podem	observar	en	autors	
com	Nietzsche,	Pessoa,	Machado,	Macedonio	Fernández,	Wittgenstein,	Sartre,	etc.	

No	 podem,	 aquí,	 fer	 un	 mapa	 sistemàtic	 de	 tot	 el	 saber	 de	 Don	 Juan;	 parlarem,	
essencialment,	del	concepte	d’impecabilitat,	que	és	el	que	ens	ocupa.	Però	per	fer-ho,	
necessàriament	haurem	de	tocar	bona	part	del	conjunt	de	sabers	que	hi	porten.	 I	de	
fet,	 un	 cop	 l’entrellat	 se’ns	 ha	 aclarit,	 no	 direm	 gaire	 més	 del	 que	 el	 mateix	 Pep	
Colomer	va	saber	veure.	

Pel	que	fa	als	conceptes,	miro	de	traduir-los	sempre	que	puc	a	expressions	o	conceptes	
habituals,	donat	que	l’enorme	conceptualitat	matusiana	no	ens	deixaria	veure	el	bosc.	
Així	que	prescindeixo	de	tota	la	seva	nomenclatura,	i	l’ordre	en	què	ell	l’utilitza,	per	tal	
de	fer	més	proper,	si	es	pot,	el	sentit	del	seu	coneixement.	

Evidentment,	aquesta	és	una	lectura	de	Castaneda/Matus	feta	per	JMa	Uyà.	També	hi	
ha	qui	llegeix	la	Bíblia,	Kant	o	Heidegger,	i	en	fa	una	lectura	originalíssima.	No	serà	la	
meva,	sobre	Don	Juan,	una	 lectura	més	desviada	que	 la	majoria	de	 les	que	s’han	 fet	
sobre	qualsevol	cosa,	car	la	literalitat	del	text,	en	aquests	assumptes	metafísics	i	ètics,	
ha	 generat	 sovint	 la	 més	 gran	 de	 les	 inventives.	 Com	 diu	 Macedonio	 Fernández,	
curiosíssima	és	la	fama	de	Kant	havent-lo	llegit	molt	pocs	i	no	havent-lo	entès	ningú.	

	

La	realitat	

Com	ja	fa	temps	que	anem	dient	en	aquest	Flâneur,	la	cosa	principal	de	la	metafísica	i	
l’ètica	és	com	està	instal·lat	cadascú	en	relació	a	la	realitat.	Ja	sabem	que	el	99,9	per	
cent	de	 la	població	humana	viu	en	 la	Tesi	Realista,	 i	molts	d’aquests	viuen	en	 la	Tesi	
Realista	Religiosa.	

Diu	 Octavio	 Paz	 que	 Castaneda	 efectua	 una	 “crítica	 radical	 de	 la	 realitat”.	 Això	
coincideix	 amb	 la	 “crítica	 radical	 del	 coneixement”	 que	 du	 a	 terme	 Macedonio	
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Fernández.	Si	recordem	l’apunt	sobre	David	Hume12,	ens	vam	trobar	que	ell	havia	fet	la	
“crítica	 racional	 de	 la	 realitat”,	 quan	 ens	 deixa	 sense	 ordre	 de	 causalitat.	 Les	 coses	
apareixen	 i	 passen,	 diu,	 però	 no	 tenen	 relació	 lògica	 demostrable.	 Quan	 Castaneda	
escolta	 Don	 Juan,	 es	 troba	 simplement	 amb	 el	 mateix	 que	 ens	 proposa	Macedonio	
Fernández,	i	que	es	dedueix	tant	de	la	idea	d’Octavio	Paz	com	de	David	Hume:	aquesta	
realitat	no	és	real,	en	el	sentit	de	que	sigui	única,	necessària	i	verificable.	

Vol	dir	això	que	és	irreal?	No,	és	Real,	però	ni	única,	ni	necessària	ni	verificable.	Hi	ha	
altres	realitats?	No	ho	sabem,	però	sí	que	hi	ha	altres	punts	de	vista	sobre	la	realitat.	
No	 sabem	què	 és	 el	 que	hi	 ha	 (allò	 que	hi	 ha,	 que	diu	 Colomer),	 però	 comencem	a	
saber	que	 cal	mirar-s’ho	 consciencialment.	O	 sigui	que	 cal	mirar-s’ho	 sense	 cap	 idea	
mítica,	teològica	ni	racionalista;	que	l’existència	no	és	creada,	ni	donada,	ni	raonable.	
Que	 allò	 que	 entenem	 per	 existència	 és	 allò	 que	 els	 nostres	 sentits	 ens	 informen,	
malament,	sobre	el	què	hi	ha	a	fora	d’un	ésser	absolut,	que	sóc	jo,	que	sempre	seré	jo,	
a	través	d’una	consciència	única	i	no	intercanviable	per	res,	que	sóc	jo	mateix,	i	que	tot	
el	que	pugui	creure,	dir,	mirar	o	pensar,	és	una	opinió,	una	doxa	de	mi	mateix,	sense	
possible	contrast	a	fora,	car	no	hi	ha	fora,	hi	ha	“món”,	 i	aquest	és	tot	el	misteri,	“el	
haber	mundo”,	que	diu	Macedonio.	

El	99,9	%	de	la	població	mundial	no	ha	fet	el	pas	cap	a	entendre	el	món	de	la	manera	
descrita.	 Fer	 aquest	 pas,	 o	 “caure	 en	 la	 segona	 atenció”,	 o	 caure	 en	 el	 “asombro	
metafísico”	de	 l’argentí,	 és	allò	que	Don	 Juan	 intenta	que	 faci	Castaneda.	 I	 com	que	
aquest	 és	 dur	 de	 pelar,	 el	 farceix	 de	 drogues	 per	 “desencaixar-lo”,	 car	 cadascú	 de	
nosaltres	 té	 un	 “punt	 d’encaix”,	 a	 través	 del	 qual	 el	 feixos	 d’energia	 de	 la	 realitat	 (i	
quànticament	és	així,	feixos	de	fotons)	són	vistos	d’una	determinada	i	única	manera.	I	
amb	això,	el	 seu	punt	d’encaix,	el	general	de	 la	població	en	 té	prou.	Ara	es	parla	de	
“zona	de	confort”.	Ningú	en	vol	sortir.	

Que	alguns	poetes	com	Pessoa,	o	pensadors	com	Macedonio	Fernández,	i	els	xamans	
com	Don	 Juan,	 i	els	 savis	 zen	o	 taoistes	com	Nagarjuna	o	Chuang-Tseu,	 i	 fins	 i	 tot	el	
mateix	Diògenes,	com	assenyala	Octavio	Paz13	n’hagin	sortit,	és	una	qüestió	privada,	
diríem,	una	opció	personal,	ningú	els	ho	ha	demanat.	Ara	bé,	a	aquestes	alçades	de	la	
civilització,	i	un	cop	ens	hem	tornat	una	societat	a-metafísica,	gràcies	a	la	impassibilitat	
espiritual	de	la	societat	burgesa	capitalista,	i	per	tant	hem	arraconat	la	moral,	no	hi	ha	
manera	 d’entrar	 en	 Ètica,	 si	 no	 desfem	 com	 bombolles	 de	 sabó	 tota	 la	 nostra	
comoditat	 i	 ens	 desencaixem	 del	 nostre	 profund	 encaix	 i	 entrem	 en	 una	 nova	
percepció	 del	 Real,	 que	 suposa	 una	 nova	 humilitat,	 respecte	 i	 comprensió	 del	 fet	
existencial	mateix.	

																																																													
12	Sessió	13,	Nominalisme	i	empirisme,	JMa	Uyà,	13/XII/2017.	
13	Pròleg	a	“Els	Ensenyaments	de	Don	Juan,	Ed.	62,	2005,	pàg	23.	
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Perquè	la	Tesi	Realista,	sense	Moral,	no	assoleix	l’Ètica.	Ens	quedarem	per	sempre	en	
un	egoisme	biològic	bàsic,	 i	una	vanitat	absoluta	del	 jo,	que	ens	 impedirà	actuar	mai	
correctament;	els	 símptomes	planetaris	de	 tot	plegat	 són	preocupants.	No	només	el	
segle	XX	ha	estat	nefast,	ple	de	morts,	sinó	que	la	por	i	l’egoisme	naturals	semblen	que	
avancen	a	molts	llocs	del	planeta	en	forma	de	populisme	o	neo-feixisme.	I	no	pot	ser.	
Si	som	capaços	de	desxifrar	l’adn	dels	éssers	vius,	per	exemple,	com	és	que	encara	no	
som	 capaços	 de	 tenir	 una	 consciència	mínimament	 ben	 feta,	 rigorosa?	 Com	 és	 que	
sabem	 tant	 del	 material,	 i	 no	 en	 tenim	 en	 paral·lel	 desenvolupada	 una	 ètica	
consciencial	ad	hoc?	Com	pot	ser	que	podem	enviar	coses	a	Mart,	 i	ser	uns	homínids	
bàsics	en	el	nostre	comportament?	

I	 això	 és	 el	 que	 intentarà	 Don	 Juan	 explicar	 a	 Castaneda.	 El	 xamans	 antics	 eren	 un	
desastre,	i	tot	el	seu	poder	el	malmenaven	en	foteses	materials	i	poder	polític.	Gràcies	
als	 espanyols,	 paradoxalment,	 que	 van	 ser	 uns	 “pinxes	 tiranos”14	 molt	 potents,	 els	
nous	 xamans,	 obligats	 a	 ocultar-se,	 van	 descobrir	 que	 hi	 ha	 altres	 estats	 de	
consciència,	 però	 no	 provocats	 per	 un	 agent	 exterior,	 com	 la	 droga,	 sinó	 provocats,	
paradoxalment,	per	la	consciència	mateixa,	que	és	capaç	d’engrandir-se	a	sí	mateixa	a	
mesura	 que	 es	 fa	 més	 i	 més	 conscient,	 fins	 al	 límit.	 És	 a	 dir,	 es	 tracta	 de	 dur	 la	
consciència	al	límit.	Com?	

	

La	Consciència:	estar	conscient	de	ser	

Primer	de	tot,	“parant	el	món”.	El	món	es	para	aturant	el	diàleg	 interior,	allò	que	tu	
creus	que	és	el	món.	Literalment,	fent	silenci.	I	“recapitulant”,	o	eliminant	de	dins	teu	
tot	el	guió	o	motlle	que	et	van	posar	de	petit,	i	totes	les	coses	que	has	fet,	eliminant	el	
passat	 (no	 tothom	 li	 cal	 seguir	 aquests	 passos,	 perquè	 hi	 ha	 qui,	 com	 els	 nens,	
naturalment	entra	en	 fases	de	 consciència	 eixamplada,	 i	 no	 li	 cal	 trencar	ni	 eliminar	
res;	però	per	a	la	població	en	general,	cal	seguir	aquests	passos,	imprescindiblement).		

Parar	 el	món	 vol	 dir	 que	 et	 dones	 compte	 que	 no	 hi	 ha	 res	 a	 dir.	 Que	 calles.	 Com	
tothom	sap,	el	silenci	és	místic,	i	és	allò	primer	dels	místics.	I	és	així,	perquè,	com	vam	
dir	a	l’apunt	1115,	el	món	és	místic,	ja	que	hi	som	inclosos	d’una	manera	total	i	unitària.	
I	quan	calles,	hi	ha	la	possibilitat	que	te	n’adonis.		

																																																													
14	Un	pinche	tirano	és	algú	o	alguna	cosa	que	et	fa	 la	vida	 impossible.	El	primer	és	el	propi	Univers.	El	
segon	pot	ser	una	persona	i	et	pot	arribar	a	provocar	la	mort.	Després	hi	ha	“pinches	tiranitos”,	que	et	
provoquen	 tristesa,	 aprehensió,	 fúria	 o	 violència.	 Finalment	 hi	 ha	 els	 “repinches	 tiranitos”	 que	
simplement	 exasperen	 i	 violenten	 sense	 parar.	 Davant	 d’ells,	 cal	 control,	 disciplina,	 refrenament,	 i	
escollir	 el	 moment	 oportú	 per	 desfer-te’n,	 tot	 i	 que	 molts	 no	 desapareixen	 mai.	 Són	 elements	 que	
entrenen	al	guerrer	a	sobreviure	davant	de	qualsevol	cosa	desconeguda,	i	li	fan	exercir	la	impecabilitat.	
Els	 “pinches	 tiranos”,	 es	prenen	a	 si	mateixos	de	manera	 seriosíssima,	 i	 en	 canvi	 el	 guerrer	 és	ple	de	
sentit	de	l’humor.	
15	Sessió	11,	La	Mística,	7	de	juny	del	2017.	
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Un	cop	parat	tot	el	que	creus	que	és	i	eliminat	tot	allò	que	has	sigut,	has	de	fer	el	pas	
més	important:	eliminar	la	teva	“importància	personal”.	Per	Juan	Matus,	aquesta	és	la	
pedra	 de	 toc,	 i	 la	 majoria	 no	 ho	 supera.	 Això	 afecta	 al	 nucli	 del	 jo.	 Entrar	 en	 la	
consciència	de	la	“no-importància”	d’un	mateix	és	el	més	difícil.	És	“la	mort	en	vida”,	
quan	assoleixes	un	despullament	total	i	al	mateix	temps	la	consciència	s’eixampla	fins	
a	la	seva	plenitud.	

Fet	això,	adonar-se	tot	seguit	que	“res	importa”,	com	deia	Pep	Colomer,	és	més	senzill,	
i	un	cop	t’adones	que	res	importa,	t’adones	que	tot	el	què	fas	és	“un	no	fer”.	Matus	en	
diu	 “desatino	 controlado”,	 o	 “el	 no	 hacer	 haciendo”,	 car	 t’adones	 que	 el	 fet	 humà	
d’existir	i	fer	(perquè	“fer”,	cal	fer;	res	de	negació	orientalista	de	la	realitat,	o	anul·lació	
del	jo	i	entrada	en	el	no	res	nirvànic;	aquí	tot	és	consciència	plena	constant,	o	com	en	
diu	Macedonio	Fernández,	“siesta	evidencial”,	quan	tot	és	a	 la	 llum,	car	 la	realitat	és	
tot	el	que	veiem	en	presència	constant,	tal	com	afirma	Pep	Colomer),	és	un	existir	i	fer	
que	no	fa	res,	car	no	pots	demostrar	la	necessitat	de	res,	car	res,	com	diu	David	Hume,	
passa	per	necessitat.	

Això	 porta	 al	 següent	 pas,	 que	 és	 que	 actues	 sense	 interès,	 o	 com	 deia	 Nietzsche,	
“actuar	sense	finalitat”.	D’aquesta	manera,	 la	teva	actuació	no	cau	en	l’interès	propi,	
en	 l’egoisme	 i	 el	 narcisisme,	 sinó	en	 actuar	 segons	 com	cal,	 segons	 el	 deure	natural	
d’allò	que	és	just,	i	per	tant,	tot	el	que	fas	convergeix	en	una	actuació	desinteressada,	
que	és	el	nucli	de	 la	 impecabilitat.	Actuar	sense	 interès	 t’assegura	actuar	de	manera	
sòbria,	austera	i	en	consciència,	car	el	motius	del	teu	fer	no	estan	viciats	i	neixen	d’una	
claredat	mental	distanciada	dels	fets.	Com	diu	Pep	Colomer,	cal	objectivar-se.	Aquesta	
objectivació	 implica	el	desarrelament	del	 jo	 i	 l’actuar	sense	 interès,	però	en	canvi	fer	
servir	la	raó,	no	pas	per	racionalitzar	res,	sinó	per	entendre	raonadament	el	què	fas,	i	
alhora	entendre	 raonadament	perquè	no	 fas,	 i	 alhora	entendre	que	 tot	plegat	no	 té	
cap	raó	raonable,	i	saber	viure	en	aquest	paradigma	paradoxal.	

Per	altre	banda,	cal	un	fort	control	emocional,	“no	tenir	compassió”;	cal	actuar	sense	
compassió,	però	no	pas	no	tenir	compassió	de	les	coses	o	dels	altres,	sinó	inicialment	
de	tu	mateix;	vol	dir	no	justificar-te	emocionalment	ni	viure	emocionalment	el	què	fas,	
sinó	 eliminar	 de	 tu	 tot	 allò	 que	 et	 justifica	 fàcilment,	 l’egoisme,	 i	 entrar	 en	 una	
sobrietat	lúcida,	cosa	que	et	pot	fer	entendre	quan	cal	actuar	a	favor	de	i	quan	no	cal	
fer	res,	perquè	no	hi	ha	res	a	fer.	Vol	dir	molts	cops,	admetre’s	la	duresa	inexplicable	
de	la	vida.	

I	la	cosa	més	dura	de	la		vida	i	més	inexplicable	és	la	mort.	Per	tant	cal	tenir	sempre	en	
compte	que	tens	la	mort	sempre	al	teu	costat,	a	l‘esquerra,	 i	que	cal	viure	“com	si	 ja	
fossis	mort”.	I	al	mateix	temps,	tal	com	també	indica	Pep	Colomer,	que	només	hi	haurà	
mort	digna,	plena,	 si	hi	arribes	en	plenitud	de	 la	 teva	consciència.	Diu	Don	 Juan	que	
l’Àguila,	un	símbol	de	l’inexplicable,	viu	de	la	consciència	dels	humans,	i	que	quan	mors	
ve	a	cercar-la.	Però	si	es	troba	que	tu	estàs	en	plenitud,	li	resulta	impossible,	perquè	la	
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teva	consciència	ja	té	vida	pròpia.	Això	mateix	insinua	Pep	Colomer,	quan	insinua	que	
aquesta	plenitud	consciencial	és	el	que	dóna	sentit	a	la	vida,	el	que	la	justifica.	

En	cap	moment,	malgrat	sembli	que	s’afirma	al	revés,	parla	Don	Juan	d’una	vida	més	
enllà	de	la	mort,	una	vida	de	consciència	pura.	Això	seria	caure	en	un	nou	idealisme	i	
una	 nova	 mentida	 teològica,	 on	 Déu	 seria	 la	 nostra	 Consciència.	 Més	 aviat	 cal	
entendre-ho	 en	 el	 sentit	 en	 què	 ho	 expressa	Macedonio	 Fernández,	 que	 l’home	 és	
immortal,	 ja	 que	 mai	 es	 veu	 mort	 a	 si	 mateix,	 de	 manera	 que	 si	 mors	 en	 plena	
consciència,	que	és	l’objectiu	de	Juan	Matus,	no	mors	mai,	car	sempre	seràs	aquell	que	
estava	en	plenitud	abans	de	morir.	I	que	si		alguna	cosa	t’allibera	de	la	mort,	és	haver-
te	alliberat	en	vida	de	la	vida,	i	haver	sabut	viure,	fent,	com	si	estesis	mort16.	Així,	quan	
la	 mort	 arriba,	 tu	 està	 completament	 a	 punt,	 a	 la	 manera	 de	 Machado,	 “ligero	 de	
equipaje/	casi	desnudo,	como	los	hijos	de	la	mar”17,		de	manera	que	la	mort	no	es	pot	
endur	 res.	 Per	mi	 aquesta	 és	 l’explicació	 correcte	 que	 cal	 extreure	 del	 què	 diu	 Juan	
Matus.	 Tota	 altra	 interpretació	 seria	 perdre’s	 en	 un	 nou	 transcendentalisme	 i	 un	
depassar	el	límit	que	clarament	té	la	consciència,	i	que	clarament	indica	Juan	Matus.	

Si	has	fet	tot	això,	llavors	ets	impecable.	

	

La	impecabilitat	

Tot	aquest	procés,	evidentment,	no	és	lineal,	ni	cal	superar-lo	per	fases	i	en	ordre.	Això	
que	 n’hem	 dit	 és	 una	 “descripció”,	 igual	 que	 la	 metafísica	 de	 Macedonio	 és	 “una	
descripció	metafísica”.		És	un	fer	intel·ligible,	dins	del	que	es	pot,	una	cosa	que	es	veu,	
una	visió.	El	Real	es	produeix	tot	alhora,	 i	nosaltres	 i	 la	nostra	consciència	són	un	tot	
alhora	continu	i	sense	interrupció.	

Tot	 això	 neix	 d’una	 fase	 bàsica,	 que	 és	 la	 visió	 metafísica,	 allò	 que	 et	 fa	 saltar,	
literalment,	 la	 consciència.	 El	 “salto	 al	 abismo”,	 en	 diu	Don	 Juan.	 Però	 no	 faràs	mai	
aquest	 salt,	 si	 no	 et	 desencaixes,	 i	 canvies	 el	 punt	 d’encaix.	 Matus	 parla	 de	 dues	
maneres	 de	 fer-ho:	 el	 “acecho”	 o	 “el	 ensueño”.	 Traduït,	 es	 pot	 arribar	 a	 tot	 aquest	
coneixement	a	través	de	l’observació	i	control	de	les	coses,	el	setge	de	tu	mateix,	o	bé	
a	través	de	la	comprensió	imaginativa	de	la	sensibilitat	pròpia,	que	“sent”	de	manera	
que	acaba	“veient”	més	enllà	de	si	mateix.	

Car	 només	 pot	 passar	 tot	 plegat,	 i	 moure	 el	 teu	 punt	 d’encaix,	 si	 “veus”.	 I	 què	 és	
veure?	 És	 l’adonar-se,	 l’assabentar-se	 anímicament	 i	 consciencialment,	 d’aquesta	
																																																													
16	La	frase	en	cursiva,	de	l’autor,	vol	dir	que	no	t’alliberes	per	una	transcendència	mística	cap	a	una	altre	
vida,	 ni	 t’alliberes	 negant	 la	 vida,	 sinó	 que	 t’alliberes	 de	 la	 vida	 per	 l’actitud	 de	 sentir-la	 totalment	 i	
comprendre-la	en	la	seva	incomprensió	de	manera	plena.	
17	Els	fils	de	la	mar	són,	efectivament,	els	conscients	que	han	fet	consciència	de	l’Infinit.	Per	Juan	Matus,	
el	guerrer	és	aquell	que	lluita	amb	l’Infinit,	que	viu	l’infinit,	i	que	està	buit,	car	tot	ell	és	Infinit,	i	per	tant	
viu	en	una	consciència	abstracta	i	plenament	objectivada.	
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manera	objectivada	d’entendre	el	món.	Mentre	 creguis	 en	 tu	o	en	 les	 coses	o	en	el	
desig	o	en	la	raó	o	en	Déu,	o	en	les	veïnes,	que	diria	Miquel	Bauçà,	no	hi	ha	res	a	fer.	
Has	 de	 caure	 de	 tu	mateix,	 fer-te	 prou	mal	 (Don	 Juan	 fa	 tornar	 boig	 a	 Castaneda),	
perquè	alguna	cosa	es	mogui	en	la	teva	consciència,	de	manera	que	s’obri	una	escletxa	
que	 permeti	 travessar	 el	 “mur	 de	 boira”	 que	 tots	 tenim	 al	 voltant,	 i	 comencis	 a	
“veure”.	

I	 què	 veus?	 El	 mateix	 que	 abans,	 però	 en	 comptes	 de	 fer-ho	 instintivament,	
emocionalment,	psíquicament,	 i	 racionalment,	o	veus	d’una	manera	més	àmplia	que	
inclou	tots	els	estadis	anteriors	més	una	comprensió	superior	de	tot,	i	del	Tot,	tal	com	
hem	descrit	anteriorment,	és	a	dir,	gràcies	a	l’atenció	que	hi	has	posat,	t’adones	com	
és,	objectivament,	el	món,	de	manera	abstracta,	 i	no	hi	afegeixes	ni	hi	 treus	 res.	Ho	
veus	metafísicament.	I	veus	que	no	és	res,	que	no	té	importància,	i	tu	no	ets	ningú.	

I	tornem	a	preguntar:	i	què	veus?	Doncs	veus	que	el	món	és	un	absolut	inexplicable,	un	
present	constant,	un	jo	continu	i	absolut,	tot	plegat	indemostrable	i	injustificable,	però	
existent	als	teus	sentits,	i	conscient,	tu	i	el	món	que	veus	tu	i	només	tu	per	sempre	tu,	
en	la	teva	consciència.	

Estàs	en	un	estat	de	sobrietat	comprensiva	complerta.	No	interpretes,	no	imagines,	no	
defineixes.	Estàs	contemplant	i	vivint	en	l’Infinit,	dirà	Juan	Matus.	En	aquest	moment	
estàs	 ajuntant	 la	màxima	 consciència	 amb	 la	 total	 funcionalitat,	 sense	 idealismes,	 ni	
falsos	objectius;	d’això	els	xamans	en	diuen	 impecabilitat,	que	significa	obrar	tant	bé	
com	se	sàpiga	(des	d’aquesta	consciència	lúcida),	i	una	mica	més.	

Ets	 impecable	 quan	 tens	 una	 actuació	 conscient	 màxima,	 dins	 el	 flux	 energètic	 de	
l’univers.	

La	impecabilitat	és	l’únic	acte	que	és	lliure,	i	implica	ser	amo	de	les	teves	decisions,	i	al	
mateix	temps	comprendre	que	si	et	lligues	lenta	i	curosament	les	sabates,	potser	que	
per	això	et	lliuris	de	ser	aixafat	per	una	roca,	o	que	justament	per	això	t’ha	aixafat	una	
roca,	i	que	no	hi	pots	fer	res.	

Que	la	realitat	és	només	una	descripció,	i	que	no	importa	quantes	realitats	hi	ha;	que	
el	que	importa	és	que	hi	hagi	“realitat”,	una	o	cent,	i	què	hi	fas,	com	et	comportes,	dins	
la	realitat.	

La	 impecabilitat	 és	 saber	 primer	 perquè	 fas	 una	 cosa,	 i	 en	 segon	 lloc,	 fer-te’n	
responsable	fins	al	final.	

La	 impecabilitat	 (que	neix	 de	 l’estar	 conscient	 de	 ser),	 requereix	 energia,	molta.	 Per	
tant,	 la	 impecabilitat	 implica	 conservar	 tota	 l’energia	 possible,	 i	 no	 perdre-la	 en	
foteses.	
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Si	 es	 té	 l’energia	necessària,	 la	 percepció	 suficient	del	 teu	 “veure”,	 i	 la	 impecabilitat	
conscient,	llavors	pots	moure	el	teu	punt	d’encaix	on	calgui,	ampliant	perceptivament	
la	 comprensió	 de	 la	 realitat,	 de	 manera	 que	 pots	 moure’t	 a	 través	 de	 diferents	
percepcions	 de	 la	 realitat,	 des	 del	moment	 que	 ets	 capaç	 de	 comprendre	 les	 noves	
realitats	 que	perceps,	malgrat	 que	 al	 final,	 comprens	que	 la	 realitat	 total	 és	 sempre	
només	una.	D’alguna	manera,	pots	entrar	en	el	que	per	tu	era	desconegut,	i	al	mateix	
no	pots	entrar	mai	en	el	que	no	es	pot	conèixer,	és	a	dir,	l’explicació	metafísica,	que	no	
és	possible.	Però	entre	tu	i	el	límit	de	la	consciència,	hi	ha	un	llarg	camí	per	recórrer,	si	
vols	i	pots.	

La	 impecabilitat	 suposa	 l’absoluta	 llibertat	del	 teu	 jo,	que	ha	 trencat	 tots	els	hàbits	 i	
motllos,	i	s’ha	obert	a	diferents	percepcions.	Ets	lliure	perquè	ets	conscient	de	que	“res	
importa”,	i	no	perds	mai	la	raó.	

Només	amb	la	impecabilitat	pots	moure	el	punt	d’encaix,	que	no	és	una	emoció,	sinó	
una	acció	plena	de	la	teva	consciència	cap	a	una	nova	comprensió.	

El	secret	rau	en	manejar	la	consciència	de	ser,	car	tot	és	un	estat	de	consciència.	

Per	 manejar	 la	 consciència	 has	 de	 fer	 servir	 l’Atenció,	 que	 és	 l’acte	 d’enganxar	 i	
canalitzar	la	percepció,	a	tots	els	nivells.	Per	trencar	la	barrera	de	la	percepció	habitual	
cal	molta	energia,	és	a	dir,	estar	 impecable	 i	entrar	en	el	“veure”18,	o	salt	perceptiu.	
Molta	 gent	 no	 té	 energia	 suficient,	 o	 rep	 una	 commoció	 que	 no	 pot	 superar.	 En	 la	
majoria	de	casos,	tot	el	procés	s’ha	de	fer	lentament,	no	es	pot	forçar,	s’ha	de	produir	
naturalment.	Don	Juan	afirma	que	els	nens	“veuen”,	però	que	la	posterior	instal·lació	
dels	adults	sobre	ells,	els	mata	la	possibilitat.	

La	impecabilitat	implica	també	deixar	ser	als	altres	(deixar	fer,	diu	Pep	Colomer).	No	es	
pot	 intervenir	 en	 els	 altres	 si	 aquests	 no	 han	 entrat	 en	 un	 estat	 acrescut	 de	
consciència.	Qualsevol	intervenció	naixerà,	llavors,	de	l’interès	personal,	i	es	perdrà	la	
impecabilitat.	 La	 impecabilitat	 amb	 els	 altres	 ha	 d’evitar	 topades	 amb	 l’altre,	 no	 ha	
d’actuar	si	no	hi	ha	senyals,	s’ha	d’esperar,	no	tenir	necessitat	de	tractar	amb	ningú,	
elegir	 els	 afectes	amb	 sobrietat	despresa,	 ser	 independent	 i	 cuidar-se	 sol,	 i	 cercar	 la	
companyia	d’aquells	que	t’ajuden	a	créixer.	

La	 impecabilitat	és	un	 intent	 inflexible	de	sobrietat	 impecable	en	 l’ús	de	 l’energia.	És	
un	estat	ètic,	 restant	en	el	Real	en	un	estat	permanent	de	consciència	conscient,	 tot	
comprenent	 que	 el	 coneixement	 no	 és	 poder,	 sinó	 contenció	 i	 atenció	 de	 l’estar	
conscient	de	ser,	més	enllà	de	la	Tesi	Realista.	

																																																													
18	“Ver	es	dejar	al	desnudo	la	esencia	de	todo,	es	ser	testigo	de	lo	desconocido	y	vislumbrar	lo	que	no	se	
puede	conocer,	pero	ello	no	trae	desahogo.	Generalmente	 los	videntes	se	descalabran	al	“ver”	que	 la	
existencia	 es	 incomprensiblemente	 compleja	 y	 que	 nuestra	 consciencia	 cotidiana	 la	 difama	 con	 sus	
limitaciones”	a	Fuego	interno,	Editorial	Swan,	Madrid,	1985,	p.	77-80/N.Y.,	1984.	
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La	llibertat	

La	 impecabilitat	 no	 suposa	 controlar	 res,	 perquè	 res	 no	 podem	 controlar;	 només	
suposa	 actuar	 en	 llibertat	 real.	 Però	 també	 suposa	 que	 al	 final	 la	 llibertat	 queda	
derrotada,	 que	 no	 hi	 ha	 esperança	 de	 trobar	 la	 llibertat,	 i	 que	 malgrat	 aquesta	
consciència,	 cal	 seguir	 actuant	 impecablement,	 perquè	 la	 pròpia	 impecabilitat	 ho	
exigeix.	La	impecabilitat	consisteix	en	seguir	intentant	ser	lliures,	eixamplar	més	i	més	
la	consciència,	malgrat	sàpigues	que	no	ho	aconseguiràs.	Com	diu	Don	Juan:	el	guerrer	
lluita	amb	l’infinit.	El		guerrer	ha	de	seguir	l’Ocell	de	la	llibertat,	un	ocell	que	avança	en	
línia	 recta:	 vas	 amb	 ell	 o	 et	 quedes	 enrere,	 i	 un	 cop	 el	 perds,	 mai	 torna.	 L’ocell	
s’alimenta	d’impecabilitat.	

El	comú	dels	mortals	rebutja	ser	lliure.	El	bruixot,	el	xaman,	el	guerrer,	qualsevol,	quan	
li	ha	baixat	l’esperit	(“veure”),	ha	acceptat	ser	lliure.	Però	els	homes	ni	volen	ser	lliures	
ni	 volen	 sortir	 de	 la	 ignorància.	 Però	 a	 la	 nostra	 època,	 la	 impecabilitat	 es	 necessita	
més	 que	 mai,	 diu	 Don	 Juan	 (car	 es	 necessita	 l’ètica),	 idees,	 diu,	 sobre	 el	 món	
desconegut,	 la	mort	 personal	 i	 la	 impecabilitat;	 idees	 del	món	 interior	 i	 el	 canvi	 del	
punt	d’encaix	(	perquè	el		problema	no	és	social	ni	polític,	sinó	ètic).		Matus	afirma	que	
l’home	 modern	 és	 un	 egocèntric	 homicida,	 un	 ésser	 atrapat	 totalment	 en	 la	 seva	
pròpia	imatge,	ple	d’importància	personal	i	de	compassió	de	si	mateix.	Afirma	que	cal	
una	lluita	total	contra	el	jo	modern.	

La	 humanitat	 actual	 creu	 que	 és	 immortal,	 i	 creu	 que	 podrà	 absorbir	 tot	 aquest	
inconcebible	univers	en	la	ment.	I	no	s’adona	de	l’infantilisme	que	suposa	això,	ni	que	
l’assumpte,	l’únic	assumpte,	és	la	mort.	El	guerrer	intenta	aconseguir,	simplement,	que	
la	mort	deixi	de	reptar-lo,	és	a	dir,	que	entri	en	la	no-importància,	i	per	assolir	aquest	
estat,	mira	de	comprendre	plenament	la	vida	fins	a	viure	com	si	estigués	mort.	

Quan	 la	 consciència	 del	 guerrer	 brilla,	 llavors	 el	 depredador,	 l’Àguila,	 ja	 no	 torna,	 i	
aquell	dia	t’has	mort,	i	al	mateix	temps	és	el	dia	en	què	estàs	definitivament	sol19,	i	ja	

																																																													
19	 Punt	 de	 ruptura,	 El:	Qualsevol	 xaman	 ha	 de	 tenir,	 a	 la	 seva	 vida,	 el	 punt	 de	 ruptura,	 l’abans	 i	 el	
després	del	seu	camí	de	guerrer,	on	es	trenca	 la	continuïtat	de	 la	seva	vida	 i	es	pot	establir	el	“silenci	
intern”.	En	la	majoria	de	casos	és	abandonar	qualsevol	referència,	els	fills,	la	família,	els	amics,	és	a	dir,	
la	 història	 personal,	 els	 punts	 de	 referència:	 “los	 chamanes	 tienen	 un	 solo	 punto	 de	 referencia;	 el	
“infinito”(…)	 Simplemente	 tienes	 que	 marcharte.	 Márchate	 de	 la	 manera	 que	 puedas.	 (…)	 Mi	
recomendación	es	que	alquiles	una	habitación	en	uno	de	esos	hoteles	baratos	que	conoces.	Cuanto	más	
feo	el	lugar,	mejor.	(..)	Ese	hotel	es	para	mí	la	verdadera	representación	de	la	vida	en	esta	tierra	para	la	
persona	 común	 y	 corriente.	 Si	 tienes	 suerte	 o	 eres	 despiadado,	 conseguirás	 un	 cuarto	 con	 vistas	 a	 la	
calle,	donde	podrás	ver	este	desfile	 interminable	de	 la	miseria	humana.	Si	no	 tienes	 tanta	suerte	o	no	
eres	tan	despiadado,	tendrás	un	cuarto	adentro,	con	ventanas	que	dan	a	la	muralla	del	edificio	contiguo.	
Piensa	en	pasar	toda	una	vida	entera	entre	esas	dos	vistas,	envidiando	la	vista	a	la	calle	si	estás	adentro,	
y	envidiando	la	vista	a	la	muralla	si	estás	afuera,	cansado	de	mirar	la	calle.	(…)	Nunca	has	estado	solo	en	
tu	 vida.	 Éste	 es	 el	momento	 de	 hacerlo.	 Te	 quedarás	 en	 ese	 cuarto	 hasta	 que	 te	mueras.	 (…)	 No,	 no	
quiero	que	 tu	cuerpo	muera	 físicamente.	Quiero	que	muera	 tu	persona.	 (..)	Tu	persona	es	 tu	mente,	y	
créeme,	 tu	 mente	 no	 es	 tuya.	 (…)	 El	 criterio	 que	 indica	 que	 un	 chamán	 ha	muerto,	 es	 cuando	 no	 le	
importa	si	tiene	compañía	o	si	está	solo.	El	día	que	ya	no	busques	la	compañía	de	tus	amigos	que	usas	



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

	

	
	

956	

ningú	et	dicta	el	què	has	de	 fer,	ni	ningú	 t’omple	el	 cap	d’imbecil·litats.	Moment	en	
què	ja	no	t’importa	si	tens	companyia	o	estàs	sol.	Et	converteixes	en	una	“sonda	criada	
por	el	universo”	feta	d’energia	i	consciència,	i,	potser,	el	mitjà	pel	qual	l‘univers	es	fa	
conscient	de	si	mateix.	Car	la	llibertat	és	la	percepció	de	l’inconcebible.	

Quànticament,	 Don	 Juan	 assegura	 que	 els	 xamans	 surten	 de	 la	 sintaxi	 de	 la	 llengua	
mare,	la	que	veiem	de	l’univers,	per	mirar	d’entrar	en	altres	intensitats,	fluctuacions,	o	
estats	 energèticament,	 convençuts	 que	 no	 tot	 té	 que	 ser	 temps,	 i	 néixer	 i	 morir.	
(Macedonio	indica	que	la	mort	només	és	una	variació	d’estat).	

En	resum,	Don	Juan	ensenya	a	Castaneda	una	ètica	existencial,	un	“acecho”,	un	setge	
implacable,	 sense	compassió,	a	 la	nostra	pròpia	conducta	a	 través	del	desvetllament	
de	 la	 consciència,	 amb	 l’objectiu	 d’arribar	 a	 allò	 completament	 impersonal	
(objectivació,	en	diu	Pep	Colomer),	i	fins	i	tot	a	la	indiferència	total.	Només	a	través	del	
doble	 eix	 Nou	 Estat	 de	 la	 Consciència	 (“Veure”)	 +	 Impecabilitat,	 serem	 capaços	
d’entrar	 en	 una	 altre	 sintaxis	 de	 l’univers,	 i	 per	 tant	 del	 viure	 de	 l’individu	 i	 de	 les	
societats	humanes.	

Si	no	succeeix	això,	estem	abocats	al	desastre.	

El	que	no	fa	Juan	Matus	és	metafísica.	Perquè	metafísica	no	és.	Ell	mateix	diu	que	el	
nagual	 simplement	al	 final	 reflexa	 l’infinit.	No	diu	mai	que	 l’ha	entès.	 La	natura	mai	
respon.	 Però	 en	 canvi,	 ha	 viscut	 una	 vida	 extraordinària,	 literalment	 extra-ordinària,	
dins	 la	 percepció	 ampliada,	 abstracta,	 plena	de	 raó	 i	 d’imaginació	 alhora,	 de	 la	 seva	
consciència.	

No	 hi	 ha	 res	 útil	 en	 tot	 plegat.	 És	 només	 una	 estratègia	 davant	 la	 vida.	 És	 una	
estratègia	per	 sortir	del	punt	d’encaix	que	ens	ha	d’aniquilar.	Però	els	 científics,	diu,	
són	 incapaços	 de	moure	 el	 punt	 d’encaix.	 I	 això,	 diu,	 que	 xamans	 i	 científics	 actuen	
igual:	experiència	i	verificació.	Caldria	que	veiessin	que	la	realitat	és	un	consens,	i	que	
si	canvia	el	consens,	canvia	la	realitat.	

Ara	bé,	el	fet	real	és	indescriptible	i	únic.	“Asombro	reverente”,	diu:	això	és	el	que	hem	
de	sentir.	

																																																																																																																																																																																			
como	escudo,	ese	es	el	día	en	que	tu	persona	ha	muerto.”	(Lado	activo	del	infinito,	139-141)//	Referents:	
Tabacària,	Pessoa;	La	Ciudad	Blanca,	de	Alain	Tanner.	Hotels	reals	(hotels	infinitament	lletjos	on	morir,	
coneguts):	Port-Bou,	Ciudad	Real,	Lisboa,	Buenos	Aires,	St.	Petersburg,	Budapest…;	recordar	Rilke:	quan	
els	altres	fan	al	voltant	d’un	mateix	un	cercle	de	soledat,	vol	dir	que	ja	estàs	en	una	altra	cosa	(Llibre	de	
les	hores).	//	Fragment	del	Glossari	Castaneda/Juan	Matus,	III,	pàg	41,	inèdit	de	JMa	Uyà.	
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