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ÈTICA AVUI 

LA IMPECABILITAT 
DE PEP COLOMER A JUAN MATUS 



ÈTICA ÉS CONSCIÈNCIA 

           SI LA CONSCIÈNCIA ÉS PLENA 
 
                L’ATENCIÓ DE L’ÉSSER 
 
                   ESDEVÉ IMPECABLE 



PEP COLOMER (Girona, 1907-1994) 



LA COMPRENSIÓ REAL-LÓGICA 



Perquè Pep Colomer? 

          Ell ens introdueix en «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 seu enigma absolut, el 
qual és irresoluble. Comprendre un enigma 
irresoluble vol dir, evidentment, entendre la seva 
qualitat d’enigma irresoluble.” 

•  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. 



L’Ètica neix del buit metafísic 

Com que no podem tenir 
Metafísica, hem (hauríem de) 
tenir Ètica 
Però abans cal entendre què és 
això de no tindre metafísica. 
 
Pep Colomer ho va veure i 
entendre. 



Disponible i Despert 

•  Per anar del jo cap al Tot 
•  No imaginar res que no sigui 
•  Fer-ho sol 
•  Augmentar la consciència 
•  Allò que facis i com ho facis 

donarà sentit a la vida 
•  Acceptar l’ara i aquí 
•  Has estat ètic: impecable, diu. 



Atent: Impecable: mereixement 

•  Estar advertit i advertir el prodigi de ser 

•  Viure cada cop més a la intempèrie  
•   Objectivat 
•  Negat del jo 
•  Renunciament i contenció (estalvi 

d’energia, ascesi) 
•  Deixar fer, encara que «en el fons 

res no té cap sentit en cap aspecte» 



Si res té sentit, perquè cal estar-ser 
impecable? 

•  Per estar sa (tot i que sense saber) 
•  Per morir sa, i morir buit, o 

pràcticament no morir 
•  Per no viure en un-el Imaginari 
•  Per viure «amb el que hi ha» 
•  (per no tocar els ....., JMa Uyà) 
•  Per créixer en la Consciència-

Impecabilitat-Consciència-
Impecabilitat...Saber? No. 



El desfasament 

•  Humanament estem 
desfasats de la Ciència i 
la Tècnica 

•  Vivim en aparença 
•  Hem de «fer net», 

«veure-hi clar» i «saber a 
què atenir-se» 



«Ja que és la realitat allò prioritari, no pas 
l’Home» 

•  “menja xocolatines, petita, 
menja xocolatines; pensa que 
en el món no hi ha altre cosa 
que menjar xocolatines”, diu 
Álvaro de Campos al poema  
«Tabacària (Estanc)». 

•  Ens hem d’objectivar, estar en 
el Real, adaptar-nos a aquesta 
comprensió Real-Lógica. 



«No en quedem  plens de realitat 
inadvertida» 

•  «l’Existència que vivim 
exigeix ser revisada» 

•  Ara, «l’humà no compren la 
realitat» 

•  Ens hem assignat una 
«importància indemostrable» 



Una humanitat feta d’individus ètics 

•  Suposaria «una millora de 
l’eficiència humana espectacular», 
car implicaria un «Ordre estricte, 
responsable a tots els nivells. I la 
vida- personal o col·lectiva, 
obligatòriament, s’hauria de 
mostrar Creativa i Diversa en tots 
els aspectes» 

•   Pep Colomer, 30 de desembre de 
1990 



Juan Matus, «Don Juan», indi yaqui, 
«nagual». 



O el relat de Carlos Castaneda 



Obres de Castaneda 
•  Els	ensenyaments	de	Don	Juan.Una	manera	yaqui	de	coneixement	,Ed.62,	2005;La	

enseñanzas	de	D.Juan,	FCE,	México	,1974;	The	teachings	of	don	Juan,	N.Y,	1968.	(EDJ)	
•  Una	realidad	aparte,	FCE,	México,	1974;	A	separate	reality	(Further	Conversations	with	Don	

Juan),	N.Y.,	1971.	(RA)	
•  Viaje	a	Ixtlán,	FCE,	México,	1975;	Journey	to	Ixtlán.	The	lessons	of	Don	Juan,	N.Y.,	1972	(VI)	
•  Relatos	de	poder,FCE,	México,	1976;	Tales	of	power,	N.Y.,	1974	(RP)	
•  El	segundo	anillo	de	poder,	Gaia	Ediciones,	Madrid,1997;	The	Second	Ring	of	Power,	N.Y.,	

1977	(SAP)	
•  El	don	del	águila,	Gaia	Ediciones,	Madrid,	1998;	The	Eagle’s	Gift,	N.Y.,	1981	(DA)	
•  El	fuego	interno,	Editorial	Swan,	Madrid,	1985;	The	fire	from	within,	Simon	&	Schuster,	N.Y,	

1984	(FI)	
•  El	conocimiento	silencioso,	Gaia	Ediciones,	Madrid,	1998;	The	power	of	silence:	further	lesson	

of	Don	Juan,	N.Y,	1987	(CS)	
•  El	arte	de	ensoñar	,	Seix	Barral,	1993,	Barcelona;	The	art	of	dreaming,	Harpers	Colllings	

Publishers,	1993.(AE)	
•  El	lado	activo	del	infinito,	Ediciones	B-RBA,	Barcelona,	2006;	The	active	side	of	infinity,	Baror	

Internacional,	1998	(LAI)	
•  La	rueda	del	tiempo,	Gaia	Ediciones,	Madrid,	1998.;	The	weel	of	time,	Laugan	Productions,	

NY,	1998	(citacions	fetes	per	Castaneda,	dels	seus	llibres	originals)	



Una claredat sense ombra: la consciència 
metafísica i ètica en plenitud 

La interpretació dels textos 
Els conceptes matusians 



La Realitat. La Tesi Realista. 

•  Crítica Racional (Radical) de la Realitat. David 
Hume 

•  Crítica Radical del Coneixement (Macedonio) 
•  Crítica Radical de la Realitat (Juan Matus, segons 

O. Paz) 
	
	



La realitat no és real (ni irreal)	

Ni única, ni necessària , ni verificable 
Existeix i no existeix: pregunta sense cap sentit 
Som un estat de percepció: si canvia la percepció, 
canvia la realitat 



El problema és el «haber mundo» MF 

•  Som una consciència d’un jo únic total enganxat 
al món en estat místic 

•  Adonar-se d’això, és caure en la Segona Atenció, 
diu Matus («asombro metafísico», MF, «asombro» 
Matus 

•  Com? Movent el «punto de encaje» Matus 



Perquè hem de moure el punt d’encaix? 

•  Perquè des de la Tesi Realista no assolirem mai l’ètica 
•  A l’ètica només s’hi va des de la consciència. 
•  Cal estar conscient de ser 
•  Cal sortir del motllo , trencar la percepció.	



1) Parar el món. El món és místic. Calla. 
2)Elimina la teva «importància personal». Mor 
en vida, viu amb la mort al costat, viu com si 
estesis mort. 
3) Has de ser conscient de la «no importància». 
No res importa. Tot és un «no-fer» («desatino 
controlado», «el no hacer haciendo») 



Actuar: sense interès 

•  De manera sòbria, austera, conscient, objectiva i 
raonada (no racional), sabent que fas i no fas 
alhora, i no hi ha raó ni necessitat. Aquest és el 
nucli de la impecabilitat. 



Actuar sense compassió (de tu mateix) 
•  No emocionalment, no egoistament, no 

sentimentalment, 
•  Sabent «quan cal fer», i «quan cal no fer». 
•  Acceptar la duresa inexplicable de la vida. 



La mort: acceptació absoluta 
•  Viure com si fossis mort, és viure en consciència 

plena; quan la mort ve, no es pot endur res. 
•  Res de vida immortal: alliberar-te en vida de la vida. 



La impecabilitat 

•  Acecho                                       Ensueño 
•  «veus» 
•  Mentre creguis, en el que sigui, no hi ha res a fer 
•  Què «veus»?  El mateix, però en percepció ampliada 

abstracta:  I veus que no és res,  i que tu ets ningú. 



Però, què «veus»?  
El món és un absolut inexplicable, en present 
constant, un jo continu i absolut, tot plegat 
indemostrable i injustificable, però existent en els teus 
sentits, i  conscient, tu i el món que tu veus per tu per 
sempre en tu i només de tu en la teva consciència. 
 
 
 
Estat de sobrietat comprensiva complerta. No 
interpretis, no imaginis, no defineixis. Estàs 
contemplant i vivint en l’Infinit, dirà Juan Matus. 



Màxima consciència + total funcionalitat 
= impecabilitat 

•  Únic acte lliure. Res importa. 
•  No importa la realitat, si no què hi fas en cada 

realitat. 
•  Saps què fas i la responsabilitat que té. 
•  Tens l’energia suficient per «veure» 
•  Saps «manejar» la consciència 
•  Saps entrar en el desconegut, i saps què no es 

pot conèixer 
•  Deixes fer als altres. 



Impecabilitat: intent inflexible de sobrietat en 
l’ús de l’energia. Estat ètic del jo en el Real fet 

de consciència conscient.  

•  El secret rau 
en 
«manejar» la 
consciència 
de ser, car  
Tot és un 
estat de 
consciència, 
diu Matus. 



La lluita per la llibertat 

•  L’Ocell de la llibertat avança, diu Don Juan, en 
línia recta. O vas amb ell, o quedes enrere. 

•  La llibertat no s’assoleix, es busca, contra tot. La 
impecabilitat consisteix en cercar-la malgrat 
saber que no hi ha esperança 



La majoria dels humans rebutja ser lliure 

•  Ni volen ser lliures ni 
volen sortir de la 
ignorància. 

•  L’home modern és un 
«egocèntric homicida», un 
ésser totalment atrapat en 
la seva imatge, ple 
d’importància personal i 
de compassió de si 
mateix. 

•  La lluita contra el jo 
modern ha de ser total 



La humanitat es creu immortal. No és dona 
compte que l’únic assumpte és la mort 

L’infantilisme actual és creure que es podrà 
absorbir tot aquest inconcebible  univers en la 
ment 



El dia en què estàs «definitivament sol» 



No hi ha metafísica en Don Juan 

Hi	ha	una	ètica	existencial,	un	
setge	implacable,	sense	
compassió,	a	la	nostra	
conducta	a	través	del	salt	de	la	
consciència	per	poder	arribar	a	
l’objectivació		i	la	
impersonalització	necessàries	
per	viure	com	si	fossis	mort	i	
viure	completament	la	vida.	
Els	guerrers	en	diuen	«una	
nova	sintaxi	de	l’univers»	



El «nagual» no saps res. Sols reflexa l’infinit 

No hi ha res de útil en tot plegat. Només és una 
estratègia davant la vida. Una estratègia per sortir del 
punt d’encaix que ens ha d’aniquilar 



Però abans cal obrir la finestra, i mirar 
sense por a l’altre banda. 



El fet real és indescriptible i únic: «asombro 
reverente» diu Don Juan. Això és el que hem 

de sentir. 


