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Presentació	

Què	 pot	 quedar	 d’un	món	 abatut?	 La	 filosofia,	 entesa	 com	 a	 art	 de	 saber	 pensat	 o	
pensant,	ha	estat	abatuda	per	Nietzsche	i	Renouvier:	un,	transcendint-la	en	la	intuïció	
ètica	del	jo	(ja	el	món	és	un	projecte	del	jo	per	a	ser,	un	afer	individual,	no	pas	una	idea	
o	 cosa	 o	 explicació	 col·lectiva);	 l’altre,	 descomponent-la	 fins	 a	 l’anorreament	 lògic,	
doncs	la	filosofia	no	era	un	pensar	sinó	un	imaginar.	

Incipit	 pensar,	 amb	 Renouvier.	 Què	 es	 pot	 pensar?	 Es	 pot	 pensar	 que	 penses	molt,	
però	allò	que	hi	ha	per	pensar	és	poc.	Dos	grups	importants	s’hi	posen:	el	pragmatistes	
americans	i	els	positivistes	lògics	vienesos.	

Heus	aquí	els	pragmatistes	americans:	tot	pensar	es	deu	a	l’acció,	és	una	cosa	pràctica.	
La	 veritat	 només	 és	 una	 qüestió	 pràctica.	 Explicació	 mínima	 sobre	 com	 funciona	 el	
pensar.	Fem	i	 llavors	pensem.	Justifiquem	el	fet,	no	pas	pensem.	Som	el	que	fem,	no	
fem	 el	 que	 som.	 El	 què	 fem,	 ho	 fem	 per	 interès.	 Si	 una	 idea	 te	 èxit,	 és	 bona.	 Aquí	
s’empalma	amb	l’utilitarisme,	i	no	anem	bé.	En	parlarem	al	fer	l’Ètica.	

Empirisme	 radical:	 només	 podem	 pensar	 sobre	 coses	 pràctiques	 i	 sobre	 coses	 que	
podem	experimentar.	Anem	bé,	però	per	aquí	s’anuncia	el	límit	del	pensar.	

On	 queda	 la	 metafísica	 (en	 el	 benentès	 de	 que:	 si	 hi	 hagués	 algun	 Pensar,	 seria	
metafísic)?	 Enlloc.	 Haurem	de	 verificar	 perquè	 ha	mort	 la	metafísica.	 Podem	 aplicar	
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l’empirisme	radical	a	 la	metafísica,	 intentar-ho.	Ho	fa	Macedonio	Fernández.	Després	
de	fer	l’Ètica,	farem	la	Metafísica,	i	veurem	la	seva	impossibilitat:	metafísica	no	és.	

Ocupem-nos	dels	positivistes	 lògics:	 la	Ciència	 i	 la	 Tècnica	 viuen	en	 la	 Tesis	Realista.	
Caldrà,	 algun	 dia,	 que	 en	 surtin,	 i	 entrin	 en	 la	 intempèrie	 metafísica.	 Llavors	 seran	
ètiques.	 Perquè	 la	 concepció	 científica	 del	 món	 entra	 en	 un	 estoïcisme	 conceptual	
extrem	sota	el	“principi	de	la	racionalitat”:	el	significat	d’una	proposició	consisteix	en	
el	 mètode	 de	 la	 seva	 verificació.	 Ho	 diuen	 la	 gent	 del	 Cercle	 de	 Viena	 en	 el	 seu	
manifest.	 “El	 que	 pot	 ser	 dit	 pot	 ser	 dit	 clarament”,	 segons	 Wittgenstein,	 i	 els	
positivistes	 s’hi	 agafen	 com	 un	 clau	 roent.	 Però	 això,	 vist	 metafísicament,	 és	 fals.	
Perquè	allò	que	pot	ser	dit	no	diu	mai	res	de	metafísica,	que	no	pot	ser	dit.	Però	els	
positivistes,	dins	la	tesis	realista,	insistim,	creuen	que	tot	és	accessible,	i	que	l’home	és	
la	 mesura	 de	 les	 coses.	 Ja	 vam	 fer	 la	 crítica	 de	 la	 vella	 afirmació	 de	 Protàgores	
d’Abdera	(486-411	a.e.a).	L’home	només	és	la	mesura	d’ell	mateix.	Però	els	positivistes	
volen	fer	una	aportació	conscient	a	 la	vida,	 i	això	està	molt	bé,	car	 la	paraula	clau	és	
“consciència”.	I	al	mateix	temps	reconeixen	una	altre	cosa	fonamental:	només	es	pot	
parlar	d’estructura,	no	d’essència”	(	Aristòtil	i	la	Metafísica	han	mort).	

Anorreats	 pel	 nazisme,	 la	 seva	 influència	 posterior	 fou,	 és,	 molt	 important.	 Però	 la	
concepció	 científica	 del	 món,	 com	 abans	 la	 teològica	 o	 la	 racionalista,	 no	 pensa	
veritablement,	 malgrat	 que	 fa	 molta	 neteja.	 Nomes	 entrarà	 en	 la	 intempèrie,	 si	 la	
societat	 hi	 cau	 (pel	 què	 sigui,	 inesperadament,	 un	 dia).	 El	 dia	 del	 desarrelament	 del	
pensar	 del	 Realisme.	 El	 dia	 de	 la	majoria	 d’edat	 del	 pensar,	 que	 és	 un	 pensar	 poc	 i	
pensar	el	no	pensar	o	saber.	El	dia	metafísic	de	la	“humanitat”	o	conjunt	d’humans	o	
d’un	general	dels	humans.	El	dia	del	“Canvi”,	que	diu	Miquel	Bauçà.	

La	genealogia	del	pensar	finalment,	ara	i	avui,	ens	aboca	a	dues	preguntes:	

1)	Ubi	estis	Ètica?	Què	és	això	de	l’ètica?	Perquè	ètica?	

2)	Què	és	això	de	la	intempèrie	metafísica?	

	


