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

	

	
	

1133	

CURSOS	FUNDACIÓ	FITA	

EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA	

Part	tercera	

ON	SOM.	PROFETES	DEL	PRESENT	
Sessió	nº	23	(14,	XI,2018)	
	

Macedonio	Fernández	(1874-1952)	1.		

La	metafísica	

JMa	Uyà	
	
	
La	poètica	de	la	inexistència2	
	
De	com	 la	poesia	es	 torna	metafísica,	 i	 la	metafísica	 inexistència	 (en	 la	plena	 i	única	
existència	de	tot,	segons	Macedonio	Fernández)	

Si	l’home	primitiu	es	va	endinsar	en	la	realitat	com	un	tot	indiscernible,	aquest	“Tot”	se	
li	ha	tornat	a	l’home	modern	un	estrany	amb	el	qual	conviu.	Ja	entre	els	grecs	aquest	
estranyament	 va	 aparèixer	 en	 dues	 línies	 de	 coneixement,	 la	 de	 l’ésser,	 de	
Parmènides,	i	la	oberta,	d’Heràclit.	El	temps,	els	déus	i	els	filòsofs	unitaristes	com	Plató	
i	 Aristòtil	 tancaren	 aquest	 dubte,	 la	 pregunta	 metafísica,	 amb	 elaborats	 discursos	 i	
sistemes	 que	 acabaren	 en	 el	 seu	 torn	 tancats	 en	 el	 grandiós	 teisme	 de	 l’Església	
Catòlica.		

Quan	el	poder	secular	de	la	religió	va	començar	a	declinar,	arribaren	els	racionalistes		
per	trobar	la	manera	de	tapar	el	dubte	generant	retòrics	sistemes	metafísics	,	tot	i	que	

																																																													
1	L’obra	d’aquest	autor	queda	explicada	en	el	 llibre	La	intempèrie	metafísica	de	Macedonio	Fernández,	
de	JMa	Uyà,	Documenta	Universitària,	Girona,	2009.	Allí	el	lector	trobarà	tota	la	vida	i	obra	de	l’autor	i	
una	 bibliografía	 complerta.	 Aquest	 apunt	 suposa	 una	 reflexió	 posterior,	 on	 només	 es	 tractarà	 de	 la	
metafísica;	la	resta	de	la	producció	de	l’autor,	teories	d’art,	de	política,	d’	humorisme,	eudaimonologia,		
la	 poesia,	 les	 novel·les,	 aforismes,	 etc,	 tot	 i	 que	 sempre	 relacionats	 amb	 la	 metafísica	 i	 d’alt	 valor,	
il·lustren	 la	 metafísica,	 però	 no	 la	 determinen,	 tal	 com	 la	 trobem	 dita	 fragmentàriament,	 però	 de	
manera	prou	complerta,	al	text	No	toda	es	vigilia	la	de	los	ojos	abiertos,	del	1928.	
2	Extracte	de	la	taula	rodona	“La	poética	de	la	inexistencia”,	de	JMa	Uyà,	Fundación	Descartes,	Buenos	
Aires,	1	de	Novembre	de	2010,	amb	Roberto	Ferro,	Germán	García	i	JMa	Uyà.	Text	original	en	castellà.	
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al	mateix	 temps	 els	 empiristes	 anglesos,	 de	 la	mà	 del	 nominalisme	medieval	 i	 de	 la	
nova	 societat	 pragmàtica	 burgesa,	 posaren	 les	 bases	 per	 a	 un	 món	 purament	
materialista,	sense	cap	ombra	de	saber	metafísic	transcendent,	a	no	ser	aquell	que	es	
dedueix	de	l’intent	pràctic	de	la	Ciència.	

Els	déus	declinaven	perduts	en	l’antiguitat	quan	la	jove	generació	romàntica,	formada	
essencialment	per	poetes,	es	va	tornar	a	sorprendre	novament	del	fet	d’existir	i	es	va	
trobar	 desemparada	 davant	 la	 realitat	 espiritual,	 que	 cada	 cop	 apareixia	més	 buida,	
mentre	 la	 societat	 urbana,	 industrial	 i	 tecnològica	 del	 segle	 XIX	 avançava	 sense	
escrúpols.	El	poeta,	únic	hereu	de	la	flama	metafísica	basada	en	la	sensibilitat,	quedava	
aïllat	 de	 la	 nova	 societat,	 i	 començava	 per	 sí	 mateix	 un	 camí	 tràgic	 encara	 per	
solucionar.	La	veu	de	Hölderlin,	Novalis,	Keats,	Shelley,	etc,	sonava	trista	i	lúgubre,	tot	i	
que	lúcida,	i	moria	en	la	joventut	o	en	la	bogeria.	Sense	treva,	en	ple	segle,	apareixien	
els	primers	nihilistes,	que	declaraven	el	ple	sense-sentit	de	la	Realitat,	i	abrogaven	ras	i	
curt,	pel	suïcidi.	El	nihilisme	es	convertirà	en	la	corrent	de	fons	que	desemboca	en	el	
segle	 XX,	 amb	 tràgiques	 conseqüències	 polítiques	 i	 socials.	 A	 finals	 del	 segle	 XIX,	 la	
poderosa	veu	de	Nietzsche,	romàntica,	nihilista	 i	vitalista	alhora,	funcionant	com	una	
mena	de	xarnera	que	du	dels	romàntics	a	la	plena	modernitat,	anuncia,	per	successius	
processos	de	negació3,	l’eliminació	no	només	de	la	idea	de	veritat,	defensat	per	la	línia	
unitarista	 durant	 més	 de	 dos	 mil·lennis,	 sinó	 també,	 realitzada	 l’eliminació	 de	 la	
veritat,	 del	 món	 de	 l’aparença,	 amb	 la	 qual	 cosa	 arribem	 a	 la	 idea	 sencera	 de	
l’existència	com	un	sol	i	únic	ensonyament.	

La	 Realitat	 existeix	 per	 a	 l’ésser	 com	 una	 inexistència.	 Aquesta	 greu	 i	 desemparada	
afirmació	pren	cos	en	el	primer	poeta	modern,	Charles	Baudelaire,	quan	diu	en	vers:		

“Infern	o	Cel,	¿què	importa?,	/	en	el	fons	d’allò	insabut,	per	trobar	allí	alguna	novetat”.	

I	ho	remata:	“No	sortir	mai	dels	Nombres	i	dels	Éssers”4.	

Un	adolescent,	Rimbaud,	escriu	a	“Soleil	et	char”	(Sol	i	carn),	als	setze	anys:	 	–“Doncs	
l’home	ha	mort,	tot	ho	ha	interpretat!...	És	més	que	un	somni	la	veu	del	pensament...	
!No	podem	saber!...Obert	queda	el	cel!	Els	misteris	han	mort”.	

I	poc	temps	més	tard,	en	el	seu	poema	infernal5:	“La	vertadera	vida	és	absent.	No	som	
en	el	món”.	

Però	el	“negro	catedrático”,	com	l’anomenava	Antonio	Machado,	tornarà	encara	més	
ombrívol	el	panorama	en	el	seu	poema	metafísic6	publicat	molt	poc	abans	d’acabar	el	
segle,	 amb	 dues	 afirmacions	 fúnebres,	 dins	 del	 conjunt	 orquestral	 de	 les	 tipografies	

																																																													
3	Veure	Sessió	16,	7/V/2018,	“L’error	romàntic.	De	Hume	a	Renouvier,	sense	Nietzsche”.	
4	Charles	Baudelaire,	Les	flores	del	mal,	“El	viatje”	CXXVI,	i	XI	(afegit	a	la	3ª	edició).	
5“Une	saison	an	enfer”	(Una	temporada	en	el	infierno).	
6	Un	coup	de	dés	(Un	golpe	de	dados).	
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simbòliques	del	seu	poema,	a	l’obrir	el	text	amb	la	frase:	“Un	cop	de	daus	mai	abolirà	
l’atzar”,	i	tancar-lo	lapidàriament	amb	el	vers	“Tot	pensament	emet	un	Cop	de	Daus”.	

Resultat,	hem	eliminat	 la	capacitat	de	creure	en	un	món	vertader,	 i	estem	flotant	en	
una	existència	inexistent,	pel	fet	que	ni	hi	ha	manera	de	fonamentar-la.	Aquest	abisme	
de	la	realitat	el	porta	al	seu	màxim	el	poeta	Fernando	Pessoa,	ja	en	el	segle	XX,	el	qual	
assegut	en	la	seva	oficina	de	traductor	comercial	de	la	“baixa”	lisboeta,	engruna	la	seva	
psique	 amb	 la	 realitat	 literària	 dels	 seus	 heterònims,	 que	 composen	 l’anomenat	
“drama	em	gente”,	en	el	qual	cada	peça	suposa	una	metafísica	diferent,	des	de	l’àurea	
del	pastor	Alberto	Caeiro	(“el	vent	passa	i	no	diu	res	/	la	mentida	és	dins	teu”),	fins	a	la	
desassossegada	 i	 lúcida	 d’Álvaro	 de	 Campos	 en	 el	 poema	 “Estanc”	 (“Tabacária”),	
fantasmalment	 enfrontat,	 davant	 de	 la	 seva	 finestra	 que	 dóna	 al	 carrer	 on	 veu	 “o	
Esteves	 sem	 metafísica”,	 l’estanquer,	 a	 la	 interpretació	 total	 de	 la	 realitat	 com	 a	
impossibilitat,	enfrontat	al	fet	real	de	que	tot	estigui	succeint.	

L’andalús	Machado,	contemporani	de	Pessoa,	ens	ofereix	en	una	copla	popular,	la	seva	
proposta	 existencial:	 “Ser	 lo	 que	 nunca	 he	 sido:/	 uno,	 sin	 sombra	 y	 sin	 sueño,/	 un	
solitario	que	avanza/	 sin	 camino	 y	 sin	 espejo”.	Machado	 fa,	 doncs,	 un	 salt	 des	de	 la	
inexistència	(“a	orillas	del	gran	silencio”,	ens	diu),	proposant	un	ésser	nou,	sense	por	i	
sense	fals	idealisme,	sense	camí	dit	i	sense	reflex	deformant,	car	avança	des	de	la	seva	
solitud	real,	ara	ja	conscient.	

Afegim	a	aquest	 relat,	 la	proposta	del	mallorquí	de	Felanitx,	Miquel	Bauçà,	el	nostre	
eremita	urbà	a	la	Barcelona	del	finals	del	segle	XX	i	inicis	del	XXI,	que	escriu	en	el	seu	
llibre	Rudiments	de	saviesa:	“En	tot	cas,	la	llibertat	/	no	es	recolza	en	altre	cosa/	que	en	
la	condició/	de	pensar	la	inexistencia”7.	

Sorprenent	 paradoxa	 final	 la	 d’aquest	 breu	 recorregut	 des	 dels	 antics	 poetes	 fins	 a	
aquest	mallorquí	 insubornable	que	 fou	Bauçà:	només	per	 la	 inexistència	 som	 lliures.	
Pura	 i	dura	 lògica	del	pensar	poètic:	si	hi	hagués	veritat,	sentit,	causa	o	origen,	no	hi	
hauria	llibertat.	Som	per	tant,	uns	existents	a	la	intempèrie,	de	res	i	per	a	res,	i	alhora,	
en	tant	que	existents,	lliures,	o	sigui,	necessàriament	ètics.	Com	diria	Machado	a	través	
de	Juan	de	Mairena	als	seus	alumnes:	“áteme	usted	esa	mosca	por	el	rabo.”	

Doncs	bé,	tot	aquest	procés	desemboca	en	l’obra	d’un	“porteño”,	en	la	qual	es	defineix	
de	manera	astorant	la	lògica	i	 la	praxis	de	la	inexistència	metafísica,	que	és	allò	últim	
que	s’ha	pensat	i	dit	sobre	el	tema,	de	manera	que	s’acaba,	de	cop	i	per	sempre,	amb	
la	metafísica.	

	

	

																																																													
7	Rudiments	de	saviesa,	Miquel	Bauçà,	Empúries,	2005,	p.98.	
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Introducció	
	

“Para	mi,	la	realidad	es	claríssima”	

Macedonio	Fernández8	

Aquesta	afirmació	l’han	fet,	o	la	fan	o	la	faran	molts	individus	humans,	convençuts	de	
que	saben	el	què	diuen.	Però	jo	m’atreviria	a	afirmar	que	allò	que	veuen	aquells	que	
diuen	que	saben	què	és	la	realitat,	és	exactament	el	contrari	del	què	és	la	realitat	per	a	
Macedonio	Fernández,	que	el	que	té	claríssim	és	que	no	sap	què	és.	Ara	bé,	ho	sap	tan	
bé	que	no	ho	sap,	que	és	com	si	sabés	què	és	la	realitat.	De	manera	que	el	seu	saber	és	
un	no	saber	rigorosíssim.	

“¿Qué	 os	 parecería,	 lectores	 de	metafísica	 que	me	 leéis,	 si	 olvidándonos	 de	 toda	 la	
Metafísica	 de	 la	 Presentación	 o	 Representación	 (es	 decir,	 de	 lo	 intelectualista	 o	
racionalista,	 lo	 in-afectivo)	 y	 descansando	 de	 las	 entretenidas	 insatisfacciones	 de	 lo	
absoluto,	el	infinito	tiempo,	el	infinito	espacio,	el	objeto	inmediato,	las	formas	a	priori,	
la	 racionalidad,	 los	 universales,	 los	 géneros,	 los	 valores	 lógicos,	 la	 deducción,	 la	
inducción,	 principios	 de	 razón,	 primeros	 principios,	 axiomas,	 demostraciones,	
fundamentos,	 explicaciones,	 hiperexperiencias,	 intuiciones	 suprasensibles	 y	 otras	
verbalizaciones	 semejantes,	 tentáramos	 exclusivamente	 y	 por	 solo	 el	 tratamiento	
descriptivo,	 obtener	 una	 Metafísica	 de	 la	 Afección	 (persona,	 espíritu,	 con	 sus	 notas	
constantes	de	Placer	o	Dolor)	la	posesión	de	total	claridad	de	actitud	de	conciencia,	sin	
nota	de	misterio?”9	

Aquesta	és	la	proposta,	o	el	repte	de	Macedonio.	Començar	de	zero	partint	d’una	base	
molt	 diferent:	 on	 els	 altres	 hi	 posen	 raó	 i	món,	 ell	 hi	 posa	 ànima	 i	 consciència.	 I	 el	
mètode	no	és	racionalista,	sinó	descriptiu:	dir	allò	que	hi	ha.	O	que	veig	que	hi	ha,	i	no	
res	més.	

Heus	aquí	la	seva	feina:	aclarir	el	Misteri.	Feina	que	acaba	en	un	rotund	no	saber	–	no	
d’ell,	 sino	 categorial,	 universal-,	 i	 que	 aclareix	 de	 passada	 l’enorme,	 llarga,	 pesada,	
empipadora	i	cansada	història	de	tots	els	que	ho	pretenien	saber	o	esbrinar,	 llegeixis	
“filòsofs”	 i	 molt	 pitjor,	 “historiadors	 de	 la	 filosofia”,	 els	 quals,	 gairebé	 tots,	 van	
formular	un	saber	 relacionat	amb	el	poder	 i	 la	visió	del	món	de	 l’època,	mentre	que	
Macedonio	-un	autèntic	outsider	voluntari-,	crea	un	estructura	de	pensament	amb	la	
qual	el	poder	no	hi	pot	fer	res,	car	no	hi	deixa	res	per	al	poder.	Però	no	perquè	sigui	un	
nihilista,	 com	 la	 seva	 i	 la	 nostra	 època,	 que	 ell	 mai	 ho	 és,	 car	 argumenta	 que	 ser	
pessimista	o	optimista	en	metafísica	no	 té	cap	sentit,	 sino	perquè	neutralitza	 tant	el	
vitalisme	 i	 el	 nihilisme	 com	 qualsevol	 altra	 manera	 o	 posició	 davant	 del	 que	 és,	
irremissiblement,	un	límit	impenetrable:	la	metafísica.	
																																																													
8	O.C.	III,	pàg,	102.	
9	O.C.	VIII,	No	toda	es	vigila	la	de	los	ojos	abiertos,	Ed.	Corregidor,	Buenos	Aires,	2001.	Pàg	375.	
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Des	de	Parmènides	no	hi	havia	hagut,	exceptuant	Charles	Renouvier,	cap	pensador	que	
tornés	a	la	seva	afirmació	universal,	“el	que	és,	és,	i	el	que	no	és,	no	és”.	Macedonio	no	
fa	servir	mai	aquesta	fórmula,	però	al	final	del	seu	treball	metafísic	l’hi	trobem.	Ara	bé,	
augmentada	d’una	manera,	que	allà	on	amb	Parmènides	esperem	el	treball	de	l’ésser	
com	a	únic	camí	de	la	deessa	Dikè,	la	justícia,	com	a	camí	de	la	veritat,	perquè	no	hi	ha	
res	més	que	l’ésser,	i	no	es	pot	anar	pel	camí	de	l’error,	o	sigui	deduir	l’ésser	del	no-res	
(que	és	el	camí	de	l’idealisme	i	de	qualsevol	que	digui	que	sap	res),	Macedonio	fa	una	
recerca	empírica	sobre	què	és	això	de	ser	i	les	seves	possibilitats,	i	les	conclusions	a	les	
quals	arriba	són	lapidàries:	l’ésser	només	pot	seguir	el	seu	camí	perquè	essent,	no	pot	
fer	 altre	 cosa,	 però	 aquest	 camí	 és	 un	 estat	 absolut	 i	 impenetrable,	 car	 no	hi	 ha	 en	
l’ésser	 cap	 base	 ontològica	 ni	 metafísica	 on	 aquest	 es	 pugui	 agafar.	 L´ésser	 és	
bàsicament	 “afección”	 (sentiment)	 i	 “altruística”	 (ètica).	 Però	per	definició	no	és,	 no	
sap,	no	pot	saber	de	“metafísica”.	

Seguidor	 de	 les	 tesis	 sobre	 la	 causalitat	 de	 Hume,	 aprofundeix	 demostrant	 la	
impossibilitat	de	comprovar	la	causalitat,	seguidor	també	de	Schopenhauer;	és	també	
seguidor	intermediat,	perquè	no	sabem	fins	a	quin	punt	el	va	poder	llegir,	de	les	tesis	
de	 Charles	 Renouvier	 sobre	 la	 consciència	 com	 a	 lloc	 únic	 de	 l’ésser	 i	 de	 la	
indemostrabilitat	 de	 la	 major	 part	 de	 les	 metafísiques	 històriques	 anteriors.	 D’una	
manera	conscient,	perquè	es	va	arribar	a	cartejar	amb	ell,		aplica	a	la	seva	manera	les	
tesis	de	William	James,	 l’empirisme	radical,	que	es	basa,	segons	James,	en	agafar	 les	
coses	tal	com	són	i	no	com	es	voldria	que	fossin,	a	partir	d’un	estat	experiencial	nítid,	
on	res	que	no	pugi	ser	experimentat	es	pot	tenir	en	compte,	ni	es	pot	excloure	res	que	
sigui	 directament	 experimentat.	 I	 amb	 aquests	 materials,	 Macedonio	 es	 dedica	 a	
objectivar	tot	allò	que	no	era	objectiu	de	tot	allò	que	es	volia	fer	passar	per	objectiu,	
fins	 que	 redueix	 el	 que	 podem	 saber	 a	 quatre	 coses,	 que	 de	 fet	 són	 un	mínimum	
perceptual.	

No	 és	 un	 filòsof,	 Macedonio	 Fernández.	 És	 un	 metafísic.	 Que	 descobreix	 que	 la	
metafísica	no	existeix,	car	tot	és	físic.	El	problema	d’haver-hi	alguna	cosa	 i	no	pas	no	
res	(“el	haber	mundo”),	i	perquè	hi	ha	aquesta	cosa	i	no	una	altre,	no	ho	sap.	Ell	el	que	
es	proposa	demostrar	és	si	hi	ha	alguna	explicació	a	“el	Misterio”,	i	conclou	que	no.	Per	
tant,	tot	el	que	ens	sembla	real,	allò	que	anomenem	“realitat”,	es	converteix,	per	falta	
de	demostració	possible	i	plausible,	en	una	irrealitat,	o	un	estat	de	realitat	inexplicada.		
De	fet,	afirma,	vivim	en	estat	místic	amb	la	realitat,	car	hi	som	una	sola	cosa.	Tots	els	
ésser	humans	viuen	en	estat	místic	amb	la	realitat,	i	no	ho	saben,	i	no	hi	ha	cap	altre	
estat	místic,	car	aquest	és	absolut.	

El	 problema	 el	 tenen	 aquells	 qui	 s’adonen	 d’això,	 començant	 per	 ell	 mateix.	 Però	
Macedonio	 conclou	 que	 adonar-se’n	 o	 no	 adonar-se’-n	 no	 té	 cap	 importància,	 car	
estem	tots	iguals:	inexplicats	per	sempre.	
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Cada	individu	és	un	estat	de	percepció	únic,	total	i	absolut:	mai	ningú	ha	estat	un	altre.	
Això	sí,	cada	individu	pot	tenir	estats	de	percepció	(d’ànima)	diferents,	i	de	la	mateixa	
manera	 que	 ho	 expressen	 Miquel	 Bauçà,	 Juan	 Matus,	 Fernando	 Pessoa	 o	 Antonio	
Machado	 (la	 heterogeneidad	 del	 ser),	 podem	 desenvolupar	 diferents	 estats	 de	
percepció,	que	ens	poden	arribar	a	semblar	diferents	“jo”	i	diferents	realitats,	però	que	
en	definitiva,	només	són	variacions	sensibles	d’una	mateix	sensibilitat		o		“jo”,	car	cada	
estat	del	 “jo”	és	 també	un	estat	absolut	 i	 únic,	 sigui	per	percepció	natural,	 sigui	per	
percepció	induïda,	sigui	per	estat	de	somni	o	al·lucinació.	Per	tant	som,	de	fet,	un	estat	
de	 percepció	 únic,	 de	 manera	 que	 no	 hi	 ha	 “jo”,	 car	 Jo	 ho	 és	 Tot	 per	 cadascú	 de	
nosaltres:	som	una	ànima	sense	jo,	o	un	“almismo	ayoico”.		

La	radicalitat	de	Macedonio	Fernández	és	difícil	de	digerir.	No	només	per	a	un	mortal	
qualsevol,	sinó	també	i	sobretot	per	les	estructures	de	poder10,	és	a	dir,	els	discursos	
filosòfics	oficials	i	el	relat	general	sobre	la	vida	que	fa	la	ciència	o	la	política,	més	enllà	
de	 les	 religions	 o	 les	 fanfàrries	 de	 l’idealisme	 i	 el	 transcendentalisme.	 Però	no	hi	 ha	
hagut	pensador	més	honest,	profund,	brillant,	i	alhora	ple	d’humor,	ironia	i	bondat	que	
aquest	 advocat	 de	 Buenos	 Aires,	 que	 simplement	 ho	 va	 voler	 veure	 clar,	 i	
efectivament,	hi	veu	claríssim.	Si	no	ens	agrada,	no	és	el	seu	problema.	

	

Qui	fou	Madedonio?	

A	la	millor	societat	“criolla”11	de	Buenos	Aires	els	hi	va	sortir	un	metafísic	i	encara	no	
ho	saben.	Així	com	els	portuguesos	s’han	assabentat	finalment	que	entre	ells	va	viure	
el	 millor	 poeta	 metafísic	 modern,	 Fernando	 Pessoa,	 a	 Buenos	 Aires	 gairebé	 ningú	
coneix	la	real	dimensió	d’aquell	jove	advocat.	Amb	sort,	l’Editorial	Corregidor	va	treure	
els	 anys	 vuitanta	 la	 seva	 obra	 complerta,	 gràcies	 al	 treball	 tossut	 del	 seu	 fill	 tercer,	
Adolfo	de	Obieta,	que	portava	el	cognom	de	la	mare,	morta	quan	ells	eren	petits.	A	la	
Història	 de	 la	 Literatura	 Argentina,	 Macedonio	 hi	 té	 un	 volum.	 Els	 macedonianos	
argentins	 s’enfarfeguen	 retòricament	 comentant	 la	 seva	 obra,	 però	 difícilment	
l’emmarquen	en	allò	que	és:	un	pensador	que	deixa	enrere	tots	els	altres	pensadors.	
Més	enllà	de	l’Argentina,	els	coneixedors	reals	(perquè	per	molts	Macedonio	és	un	eco	
de	Borges)	del	metafísic	es	compten	amb	els	dits.	

Fill	 de	 família	 benestant,	 jove	 revolucionari	 amb	 intents	 de	 comuna	 anarquista	 a	 la	
regió	selvàtica	de	Misiones,	al	nord	de	la	capital,	on	l’única	cosa	que	va	aconseguir	van	
ser	unes	enormes	picades	de	mosquit,	estudia	per	advocat,	treu	una	tesis	doctoral12,	i	
se’n	va	a	exercir	de	fiscal	al	jutjat	de	Posadas,	capital	de	la	província	on	el	van	picar	els	

																																																													
10	Veure	Ana	Camblong,	Retórica	y	política	de	los	discursos	paradójicos,	Eudeba,	Buenos	Aires,	2003.	
11	Descendents	directes	dels	españols	colonitzadors.	
12	“De	las	personas”.	Por	Macedonio	Fernández.	Tesis	de	doctorado	para	obtener	el	título	de	doctor	en	
jurisprudencia,	Facultat	de	Derecho,	Universidad	de	la	Capital,	padrino	D.	Carlos	Malarriaga,	1897.	
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mosquits.	 Al	 voltant	 dels	 trenta	 anys	 es	 casa	 amb	 Elena	 de	 Obieta,	 filla	 de	 la	 seva	
mateixa	 societat,	 i	 tenen	quatre	 fills.	Quan	ell	 té	quaranta	 set	anys,	Elena	de	Obieta	
mort	 de	 ràpida	 malaltia.	 “El	 Nido”,	 on	 ell	 va	 dir	 que	 tornava	 cada	 vespre,	 queda	
destruït.	Macedonio	no	es	 veu	 capaç,	 o	no	 vol,	 portar	 l’educació	dels	 seus	 fills,	 i	 els	
posa	en	mans	de	familiars	propers.	

¿Com	 és	 possible,	 en	 un	 home	 tant	 educat,	 culte	 i	 afable	 com	Macedonio,	 aquesta	
actitud?	L’explicació	és	senzilla,	tot		i	que	polèmica.	Des	dels	disset	anys	portava	per	sí	
mateix	 una	 activitat	 reflexiva,	 que	 ell	 en	 diu	 “el	 pensar”,	 que	 es	 va	 desenvolupant	
lentament	amb	petits	textos,	pamflets,	articles,	breus	assajos,	alguns,	com	“Psicología	
Atomística	(Quasi	Fantasía)”13,	on	planteja	que	tota	consciència	és	atòmica,	feina	que	
ell	dirigeix	a	esbrinar,	com	explica	en	una	carta	a	la	seva	tia	Ángela	del	Mazo,	el	1904,	
si	la	realitat	té	una	explicació	o	bé	és	“definitivamente	impenetrable”14.	

La	mort	d’Elena	de	Obieta,	a	la	qual	ell	dedicarà	la	meitat	dels	seus	vint-i-cinc	poemes,	
sobretot	el	poema	“Elena	Bellamuerte”,	extraviat	durant	anys,		converteix	Macedonio	
en	 un	 eremita	 urbà,	 un	 habitant	 de	 pensions	 allunyades	 del	 centre,	 i	 fins	 i	 tot	 un	
habitant	de	cases	sense	terra	en	“estàncies”	perdudes	prop	de	la	capital,	llocs	on	l’han	
d’anar	a	visitar	alguns	diumenges	la	jove	generació	encapçalada	per	Jorge	Luís	Borges	
per	 poder	 parlar	 amb	 ell,	 i	 on	 els	 rep	 sempre	molt	 abrigat,	 senzill	 i	 irònic,	menjant	
d’una	olla	 no	molt	 clara,	medicant-se	 ell	mateix	 pel	mètode	d’aplicar	 calor	 o	 fred	 al	
mal,	 i	 escrivint	 sobre	 una	 pissarra	 o	 en	 papers	 solts...	 D’aquesta	 vida	 nòmada	 el	
rescatarà	a	principis	dels	anys	quaranta	del	segle	XX	el	seu	fill	Adolfo	Obieta,	amb	qui	
conviurà	 els	 últims	 deu	 anys	 en	 uns	 baixos	 del	 carrer	 de	 las	 Heras,	 davant	 del	 Jardí	
Botànic,	fins	a	la	seva	mort	el	1952,	fill	que	es	dedicarà	a	reordenar	els	papers	i	a	mirar	
de	fer-li	escriure	en	va	una	sistematització	del	seu	“pensar”.	

El	destí	del	metafísic	s’ha	acomplert:	la	soledat	de	Macedonio	li	ve	imposada,	com	diria	
Miquel	Bauçà,	pel	seu	cervell.	Malgrat	ser	conegut	per	les	tertúlies	de	cafè	on	de	tant	
en	tant	apareixia	 (va	arribar	a	presidir,	ple	d’humor,	 la	benvinguda	a	Marinetti),	com	
també	 pel	 seguiment	 de	 la	 jove	 generació	 -que	 a	 través	 de	 Borges	 el	 converteix	 en	
mestre	oral-,	 i	per	algunes	publicacions	importants	(com	el	 llibre	No	toda	es	vigilia	 la	
de	los	ojos	abiertos,	de	1927),	la	seva	metafísica	-que	passa	sense	pena	ni	glòria-,	i	un	
parell	de	reculls	de	relats	i	humorismes	(que	ja	van	cridar	l’atenció	de	Ramón	Gómez	
de	la	Serna,	 i	de	Juan	Ramón	Jiménez,	quan	visitaren	Buenos	Aires),	 l’exili	 interior	de	
Macedonio	es	compleix	irremissiblement,	i	ell	no	fa	res	per	sortir-ne,	convençut	de	la		
inutilitat	d’intentar	una	cosa	així.	Ell	mateix	fa	broma	de	ser	l’autor	inèdit	més	conegut	
i	de	tenir	ja	fama	d’autor	pòstum.	Fins	i	tot	arriba	a	fer	campanya	per	les	presidencials	
amb	la	tàctica	d’anar	posant	paperets	amb	el	seu	nom	a	les	butxaques	de	la	gent.	

																																																													
13	3	de	juny	de	1986,	als	23	anys,	a	el	fulletó	El	Tiempo.	
14	O.C.,	II,	pàg	236.	
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Morí	 indiagnosticat	 a	 les	 deu	 del	 matí	 del	 10	 de	 febrer	 del	 1952,	 un	 dia	 assolellat.	
Darrera	d’ell	queden	els	deu	volums	de	la	seva	obra	complerta,	editats	finalment	entre	
1976	 i	 1995.	 L’obra,	 que	 es	 desenvolupa	 en	 totes	 direccions	 (art,	 eudaimonologia,	
política,	 tragèdia,	 humorisme,	 literatura,	 novel·la,	 contes,	 poemes,	 epistolari,	 i	
sobretot,	 metafísica	 pura),	 està	 escrita	 en	 un	 castellà	 amb	 formes	 barroques,	 però	
transformat	 en	 un	 continu	 de	 sintaxi	 i	 conceptes	 propis	 descriptius	 i	 definitoris,	 als	
quals	 el	 lector	 cal	 que	 s’hi	 acostumi,	 perquè	 en	 tot	moment	Macedonio	 intenta	 dir	
coses	no	dites,	i	amb	el	greuge,	o	la	sort,	que	ho	fa	ple	d’amabilitat	i	humor,	i	dirigint-
se	 sempre	al	 lector,	un	 lector	que	ha	d’estar	com	ell,	en	el	 seu	pensar	escribiendo	o	
taller	 a	 la	 vista,	 és	 a	 dir,	 seguint-lo	 de	 manera	 oberta,	 “lector	 atento”	 o	 “lector	
salteado”,	sense	esperar	cap	sistema	ni	dictamen;	un	lector	que	ha	de	treballar	mentre	
llegeix,	 un	 lector,	 en	 definitiva,	 tant	 metafísic	 com	 ell,	 però	 no	 pas	 perquè	 no	 se	
l’entengui,	com	a	Heidegger,	sinó	perquè	vol	fer-se	entendre	i	es	fa	entendre.	Ara	bé,	
res	hi	ha	a	entendre	si	no	sentim	o	entenem	un	principi	essencial:	“el	asombro	de	ser”.	

	

La	infamiliaritat	o	“asombro	de	ser”	
	

“La	Metafísica	comienza	cuando	se	pierde	la	impresión	de	familiaridad	
del	ser	y	se	propone	descubrir	la	causa	consciencial	de	ello”15	

																																																																																																								

Llegim-lo:	

“De	la	Metafísica	se	puede	decir	muy	poco	(...).	La	“perplejidad	de	ser”,	el	“asombro	de	
existir”,	el	asombro	ante	toda	la	existencia,	ante	el	hecho	de	que	cualquier	cosa	sea	o	
exista,	de	que	haya	“existencia”,	de	que	el	“ser”	exista,	o	que	el	“existir	exista”,	tal	es	la	
fuente	de	la	Metafísica.”16	

¿Com	 ens	 podem	 adonar,	 realment,	 de	 que	 ens	 estem	 adonant,	 realment,	 de	 que	
estem	existint,	i	del	fet	total	de	tot	allò	que	existeix?	És	un	treball	de	la	consciència	que	
la	porta	a	un	estat	d’atenció	 superior	al	normal,	quotidià	o	 familiar,	 estat	en	que	es	
crea	 la	 distància	 suficient	 de	 consciència	 dins	 de	 la	 consciència,	 perquè	 aquesta	 es	
vegi,	 s’adoni	de	 si	mateixa	existint,	 com	si	 es	mirés	des	de	 fora,	 la	qual	 cosa	 la	 treu	
(treu	al	 jo,	a	cadascú	que	ho	experimenti)	de	l’estat	natural	del	ser,	que	és	 l’estat	de	
plena	unió	d’ell	amb	tota	la	realitat,	o	estat	místic	natural	del	ser.	

Llegim-lo:	

																																																													
15	OC.	VIII,	362.	
16	O.C.	Volum	VIII,	No	toda	es	vigilia	la	de	los	ojos	abiertos,	Ed.	Corregidor,	Buenos	Aires,	2001,	pàg.	64.	
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“Cuando	por	un,	hoy	 rarísimo,	 estado	 contemplativo	pasional,	 o	por	un	agotamiento	
momentáneo	de	nuestro	universo	de	conciencia,	llega	a	producirse,	a	poder	surgir	solo,	
sin	 repercusiones	 o	 reviviscencias	 psicológicas	 (...),	 el	 asombro	 de	 ser,	 hemos	 puesto	
inesperadamente	el	pie	en	una	frontera	vecina	y	esa	tierra	vecina	es	el	“ser”,	es	nuestra	
verdadera	 patria;	 la	 habíamos	 olvidado	 tanto	 que,	 al	 tocarla	 imprevista	 e	
involuntariamente,	 nos	 retiramos	 con	 inquietud,	 sintiéndonos	 en	 tierra	 extranjera,	
sintiendo	 lo	 opuesto	 de	 lo	 que	 debiéramos	 experimentar.	 Volvemos	 presurosos	 a	
nuestra	 sólida	 tienda	de	 apercepción	 y	 después	 de	 tranquilizados	 y	 calmados	 por	 un	
gran	 sorbo	 de	 ubicaciones,	 nos	 preguntamos	 desdeñosamente:	 ¿Qué	 es	 eso	 de	 la	
Metafísica?	(...).	Ha	sido	un	pequeño	susto	y	nada	más.”17	

Però	de	vegades	aquest	petit	ensurt,	que	la	majoria	de	gent	oblida	i	no	recorda	poca	
estona	després,	apareix	en	alguns	individus	com	un	estat	de	sensació	que	s’allarga	més	
del	normal,	que	amb	el	temps	fins	 i	 tot	es	pot	arribar	a	provocar,	de	manera	que	en	
alguns	casos	podem	permetre	en	la	consciència	un	doble	estat,	permanent,	de	realitat	
mística	 i	 de	 realitat	 metafísica;	 místicament,	 demanem	 un	 lluç	 a	 la	 peixateria;	
metafísicament	 ens	 estem	 preguntant	 què	 és	 això	 d’estar	 demanant	 un	 lluç	 a	 la	
peixateria?	Com	és	que	un	lluç	és	un	lluç,	i	el	peixater,	peixater,	i	jo,	jo?	I	què	fem,	tots,	
ara	i	aquí,	essent	així,	i	no	d’una	altra	manera,	o	no	essent,	i		punt?	

Doncs	bé,	 per	 entendre	o	 saber	 pròpiament	de	metafísica,	 només	 es	 pot	 fer	 des	 de	
l’estat	de	consciència	metafísica.	Si	es	fa	des	de	l’estat	místic	o	de	realitat	real,	el	que	
ens	surt	és	un	mite,	una	religió	o	Plató.	O	sigui,	una	imaginació,	el	camí	de	l’error	que	
ens	 indica	 Parmènides,	 allí	 on	 inventem	 des	 del	 no	 res.	 I	 des	 del	 no	 res	 no	 es	 pot	
inventar,	ni	fer,	res	de	res.	

El	camí	de	la	veritat	és	el	camí	de	l’ésser.	 I	el	camí	de	l’ésser	és,	segons	 la	declaració	
general	dels	poetes	i	metafísics	del	segle	XX,	el	camí	de	la	consciència	pura,	car	no	som	
res	més	 que	 això,	 un	 estat	 de	 percepció	 que	 acumula	 coneixement	 i	 el	 recorda	 de	
manera	conscient.	O	saber	de	tu	mateix	per	tu	mateix.	

Macedonio	Fernández	no	imagina	que	ningú	pugui	saber	de	metafísica	si	no	ha	estat,	
s’ha	posat		o	s’ha	sentit	en	estat	metafísic.	I	malauradament,	molts	dels	que	han	volgut	
fer	i	han	fet	metafísica,	no	hi	han	estat	mai.	És	el	salt	a	l’abisme	de	Baudelaire	o	dels	
aprenents	de	Juan	Matus,	l’indi	yaqui.	Quan	passes	a	un	segon	estat	d’atenció	(veus	el	
món	fora	de	tu)	i	a	un	tercer	estat	d’atenció	(en	què	veus	el	teu	jo	veient	el	món).	Dit	a	
la	manera	de	Macedonio	Fernández,	la	tercera	atenció	del	jo,	moment	en	què	el	jo	veu	
al	jo	mirant	al	jo.	

																																																													
17	Íbid,	pàg	65/66.	
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La	mala	metafísica	
	
Tota	 l’observació	 de	 l’argentí	 sobre	 la	 qüestió	 metafísica	 parteix	 d’aquí:	 d’un	 estat	
vivencial	del	fet	metafísic.	I	tota	la	deducció	es	fa	dins	d’aquest	estat	vivencial.	Per	tant,	
la	metafísica	de	Macedonio	no	és	mai	teòrica,	ni	 idealista,	sinó	empírica.	Anul·la	tots	
els	 universals,	 totes	 les	 categories,	 tots	 el	 conceptes	no	 concrets,	 que	han	proliferat	
des	 dels	 grecs	 fins	 avui,	 i	 afegeix:	 tot	 això	 és	 “puro	 verbalismo”.	 O	 sigui,	 paraules	
buides.	

Car	“el	fenómeno	es	la	única	realidad:	es	todo	el	ser;	no	es	apariencia	de	nada,	sino	la	
sustancia	única	posible”18.	Així	que	l’espai,	el	temps,	allò	causal,	o	no,	la	pluralitat,	són	
adherències	al	fenomen,	però	no	són	existències,	i	no	essent	existències	no	són	res	ni	
ens	 poden	 interessar;	 que	 només	 són	 lleus	 estats	 psicològics	 i	 no	 fets	 diferents	 del	
fenomen,	el	qual	cal	percebre	lliure	de	tota	adherència	psicològica.	

L’error	 rau	 en	 que	 és	 l’estat	 psicològic	 el	 que	 a	 través	 de	 l’espai,	 el	 temps,	 el	 jo,	
l’exterior,	 la	 causa,	 ens	 ubica	 dins	 de	 la	 “Realitat”	 com	 a	 real,	 però	 si	 surts	 d’això,	 i	
t’objectives	 consciencialment,	 allò	 que	 abans	 era	 Familiar,	 ara	 pot	 passar	 a	 ser	
“infamiliar”,		un	“Escándalo	de	la	Inteligencia”	o	“lo	Ininteligible”.		

Ara	bé,	 “el	 asombro	de	 ser”	pot	obrir	 una	nova	 visió	positiva	 si	 l’individu	 contempla	
amb	atenció	el	fenomen,	car	s’adona	que	tot	és	auto	existent,	i	que	totes	les	preguntes	
metafísiques	sobre	origen,	essència,	el	ser,	la	causa	del	Món,	etc,	“son	un	absurdo	y	un	
non-sensu”.	

Perquè	 tot	 és	 sensació:	 matèria,	 consciència,	 psique,	 temps,	 espai,	 nombre,	
causalitat...	 no	 existeixen	 sinó	 com	 a	 sensació,	 com	 a	 estats	 psicològics,	 que	 alhora,	
són	 el	 mateix	 fenomen,	 car	 no	 hi	 ha	 diferència;	 el	 mateix	 passa	 amb	 els	 estats	
emocionals;	 i	 amb	 allò	 que	 denominem	 Món,	 o	 món	 exterior,	 que	 són	 sensacions	
englobades	dins	la	nostra	psique.	

Només	 existeixen	 fenòmens19	 que	 percebem.	 Anant	 més	 enllà,	 només	 existeix	 el	
percebre.	I	 la	metafísica	vertadera	no	és	la	recerca	de	les	causes	del	Ser,	“sino	de	las	
causas	 del	 asombro	 de	 existir	 y	 de	 que	 algo	 exista,	 del	 asombro	 ante	 cualquier	
existencia	que	constituye	la	perplejidad	única	de	la	Metafísica”.20	

I	es	proposa	fer	una	“Descripció”	d’aquest	procés.	

	

																																																													
18	Íbid,	pàg	.48,49,50.	
19	Íbid,	pàg	46.	
20	Íbid,	pàg	47/48.	
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La	bona	metafísica	
	
“La	Conciencia	 o	 Persona	 es	 un	 continuo;	 posee	 claridad,	 es	 un	 real	 claro:	 El	Mundo	
también	es	claro.	(...)	todo	momento	consciencial	de	infamiliaridad	con	lo	ya	conocido,	
contiene	todo	el	hecho	metafísico.	O	sea:	todo	 lo	metafísico	es	un	error	de	 impresión	
consciencial.	El	“estado	místico”,	que	es	el	estado	de	plena	verdad	y	se	constituye	por	
una	constante		directiva	o	actitud	de	familiaridad	con	el	haber	y	el	acontecer	de	todo,	
es	primitivo	y	también	último;	es	poseido	por	todos	los	que	no	llegaron	a	metafísicos	y	
es	recuperado	por	todos	los	metafísicos	que	llegaron	a	la	claridad.	(...)	La	Metafísica	es	
únicamente	todo	el	contenido	de	labor	consciencial	que	se	requirió		para	recuperar	la	
mística	primitiva	de	la	familiaridad	total	con	el	haber	y	ocurrir	(...)”21	

Macedonio	diu	una	cosa	sorprenent:	la	metafísica	és	tot	allò	que	una	consciència	pot	
fer	per	adonar-se	-un	cop	ha	entrat	en	estat	metafísic-	que	la	metafísica	era	allò	que	ell	
era		abans	d’adonar-se	de	res,	i	que	aquells	que	viuen	lligats	a	la	realitat	com	una	sola	
cosa,	i	aquells,	pocs,	que	se	n’han	deslligat	per	una	estona,	són	al	cap	i	a	la	fi	el	mateix,	
car	 tot	està	 lligat	amb	 tot	de	manera	 inintel·ligible,	 tinguis	 “asombro	de	 ser”	o	no	el	
tinguis.	Per	tant,	tots	aquells	que	es	pensen	que	saben	alguna	cosa	de	metafísica,	no	
en	 saben	 realment	 res,	perquè	no	hi	ha	 cap	possibilitat	de	 saber-ne	 res:	és	un	error	
d’impressió	de	la	consciència.	

Per	altra	banda,	diu:	“todo	estado	sentido,	por	insignificante	que	sea	(...)	representa	la	
totalidad	 del	 interrogante	 metafísico”22.	 De	 fet,	 la	 metafísica	 és	 l’adonar-se	 del	 fet	
metafísic	de	l’existir,	i	no	cal	fer	gran	cosa:	un	estranyament	davant	d’un	objecte	és	tot	
el	 que	 es	 pot	 preguntar,	 i	 dir,	 en	 metafísica:	 perquè	 això,	 i	 no	 allò,	 o	 simplement:	
perquè	això?	

“Ciencia	y	Filosofía	son	Apercepción;	Metafísica	es	Visión.”23.	O	sigui	que	en	metafísica	
no	 serveix	 l’estat	 de	 real	 dins	 el	 real,	 que	 és	 el	 de	 la	 Ciència,	 ni	 el	 pensar	 l’irreal	 o	
incògnit	des	del	real,	com	fa	la	Filosofia;	en	metafísica	se	sent,	més	que	no	es	pensa,	el	
real	 com	a	 irreal,	 i	 aquest	 sentir	 és	 tota	 la	metafísica	 que	 es	 pot	 fer.	 Les	 categories	
normals	de	l’ésser,	emoció,	sentiment,	raó,	lògica,	argument,	causalitat,	temps,	espai,	
etc,	no	serveixen	per	a	pensar	el	 fet	metafísic,	que	ens	desborda	completament.	Per	
tant	tota	la	metafísica	queda	reduïda	a	la	Visió		(sentida,	no	pas	explicada	o	explicable)	
d’això.	La	Metafísica	és	un	Adonar-se.	

	

	

																																																													
21	Íbid,	pàg.	405.	
22	OC.IV,	pàg	46.	
23	OC,	VIII,	pàg.	63.	
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La	“Crítica	total	del	Conocimiento”	
	

“Mi	respuesta	definitivamente	alcanzada	al	Misterio	es	esta:	
El	Mundo	no	es	dado.	

Tal	es	la	palabra	total	de	la	Mística.	
O	lo	que	es	lo	mismo:		

Tal	es	el	resultado	único	de	una	total	Crítica	del	Conocimiento”24	

El	món	no	ens	és	donat.	El	món,	simplement,	està	aquí.	Els	efectes	del	sentit	pràctic	
del	món,	temps,	espai,	causalitat,	matèria,	jo,	món	extern,	etc.,	ens	fan	creure	que	són	
allò	únic	que	és,	i	per	tant	caiem	en	preguntes	inútils,	que	no	tenen	sentit,	com	quina	
és	“la	causa”	de	l’existència	del	món.	Però	totes	aquestes	realitats	pràctiques	(som	una	
unitat	místico-pràctica,	 diu)	 són	 inexistències,	 perquè	 l’única	 realitat	 és	 l’existència	
mateixa	on	hi	existim	com	una	sola	cosa,	i	això,	diu,	es	coneix	perfectament,	en	podem	
i	en	tenim	un	coneixement	ple,	car	no	hi	ha	res	ocult,	perquè	el	misteri	és,	com	deia	
Alberto	Caeiro,	que	no	hi	ha	cap	misteri:	tot	és	davant	nostre,	evident,	complert,	total,	
i	absolut:	la	“Siesta	Evidencial”,	en	dirà.		I	tot,	o	el	Món,	no	ha	estat	“donat”	per	res	ni	
ningú.	És	un	estat	del	Jo,	que	és	un	estat	total	en	si	mateix,	que	no	el	trobem	donat,	ni	
el	deixem	per	donar-lo	a	altres25.	

Que	fa	Macedonio?	La	crítica	total	del	coneixement.	Som	un	estat	inexplicable	en	una	
sensació	de	realitat	 inexplicada,	un	ser	sense	ser,	en	un	 lloc	no-lloc,	perquè	no	hi	ha	
altra	cosa	que	el	ser,	i	no	hi	ha	res	fora	del	ser,	i	el	lloc	és	qualsevol	lloc,	no	té	possible	
ubicació.	Estem	completament	a	la	intempèrie.	Intentar	dir,	des	d’aquest	punt	de	vista,	
que	saps	alguna	cosa,	o	que	saps,	és	ridícul.	Tot	el	saber	és	ridícul26.	No	hi	ha	saber.	
Som	un	no-saber.	Estem	en	la	més	plena	Ignorància.	

“Esperar	que	el	conocimiento	se	salve	afirmando	que	el	mundo	no	es	dado,	
que	el	mundo	estaba	y	la	Inteligencia	llega	frente	a	él	por	unos	días	y	puede	
por	 una	 sublime	 casualidad	 entenderlo,	 tocarse,	 relacionar	 dos	 cosas	 que	
concebimos	 como	 tan	 divergentes,	 es	 prometerse	 mucha	 suerte;	 es	
garantizarnos	 que	 conocemos	 el	mundo	gracias	 a	 que	un	Dios	 de	 la	mejor	
intención	ha	preparado	todo	para	no	mortificar	nuestra	Inteligencia.27	(	...)		

La	 Inteligencia	 es	 sólo	 la	Memoria	 (...)	 Pero	 la	Memoria	 es	 la	 Atención:	 lo	
atendido	 puede	 ser	 mucho	 menos	 vasto	 que	 lo	 vivido.	 Atender	 es	 mirar,	

																																																													
24	Íbid,	pàg	199.	
25	Íbid,	pàg.	200.	
26	Com	les	cartes	d’amor,	que	diu	Álvaro	de	Campos,	que	totes	són	ridícules,	però	al	final,	el	més	ridícul	
és	no	haver	escrit	mai	cartes	d’amor.	Doncs	amb	el	saber,	igual,	saber	és	ridícul;	ara,	al	final,	podríem,	
dir,	el	més	ridícul	és	qui	no	ha	intentat	mai	saber.	
27	Íbid.	pàg	201.	
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escuchar,	tantear,	atender	a	lo	que	está	ocurriendo	o	atender	al	recuerdo	de	
lo	que	ocurrió	(reflexión).	

El	 estado,	 lo	 sentido,	 es	 toda	 la	 realidad:	 la	 Materia,	 el	 Yo,	 el	 Tiempo,	 el	
Espacio	y	el	Principio	de	Razón,	nada	son,	son	verbalidades,	inexistencias.	(...)	

En	el	Ser	(Mundo,	etc.)	no	hay	apariencias,	todo	es	sustancia	plena.”28	

	

El	jo	no	és.	L’	”almismo	ayoico”	
	
Ara	bé,	“nada	puede	existir	sino	en	un	yo	y	no	puede	haber	un	yo	que	no	sea	mi	yo.”	
Per	tant	tot	passa	en	el	jo,	en	el	meu	jo.	Si	tot	passa	en	el	meu	jo,	no	hi	ha	externalitat,	
o	Món,	fora	del	que	jo	percebo,	per	tant	hi	ha	el	món	que	jo	percebo	i	només	aquest,	
per	la	qual	cosa	no	hi	ha	un	centre	d’ubicació	fora	de	mi	o	fora	de	la	consciència	de	mi.	
Això	comporta	que	no	hi	ha	objectivitat	o	subjectivitat.	No	hi	ha	fenòmens	sense	que	
ningú	els	pugui	veure,	tocar,	olorar,	sentir	o	degustar,	car	tot	allò	que	no	passa	per	mi	
és	inexistent,	car	no	és	percebut.		

Per	 tant,	 la	 Realitat	 resulta	 ser	 un	 estat	 total	 i	 clar	 de	 percepció	 del	 jo,	 sense	 cap	
misteri.	 La	 Realitat	 la	 coneixem,	 de	 fet,	 cada	 moment.	 L’únic	 problema	 és	 que	 no	
podem	 explicar	 aquest	 fet	 únic	 del	 ser.	 I	 no	 el	 podem	 explicar	 perquè	 totes	 les	
categories	 usuals,	 tradicionals	 amb	 què	 debatem	 les	 nostres	 sensacions,	 i	 la	 gran	
quantitat	 de	 conceptes	 i	 relacions	 que	 establim	 entre	 els	 fenòmens	 que	 sentim,	
prenen	la	base	de	que	hi	ha	un	món	exterior	i	un	món	interior,	 i	que	tots	dos	actuen	
causalment	 i	 tenen,	 en	 origen,	 una	 causa	 (la	 tesis	 realista).	 Però	 si	 ens	 adonem	
d’aquesta	fal·làcia,	perquè	és	incomprovable,	ens	adonem	que	només	hi	ha	i	som	tot	
alhora,	un	Jo,	i	que	si	tot,	metafísicament	parlant,	és	un	Jo,	el	jo	no	existeix:	

“El	Ser,	el	mundo,	todo	cuanto	es,	es	el	fenomeno,	el	estado	interno-externo,	
el	 estado	 meramente,	 es	 decir	 lo	 sentido,	 y	 únicamente	 lo	 sentido		
actualmente.	El	estilo	de	ensueño	es	la	única	forma	posible	de	Ser,	su	única	
versión	concebible.	Llamo	estilo	de	ensueño	a	todo	lo	que	se	presenta	como	
estado	íntegro	de	la	subjectividad,	sin	pretensiones	de	correlativos	externos,	
y	 llamo	 por	 eso	 al	 Ser	 almismo	 ayoico,	 porque	 es	 siempre	 pleno	 en	 sus	
estados	 y	 sin	 demandar	 correlación	 con	 suspuestas	 externalidades	 o	
substancias,	 tal	 como	 es	 el	 Ensueño,	 todo	 del	 alma,	 pleno,	 absorbente	 e	
incomprometido	con	la	alegada	Causalidad.	Ayoico,	o	sin	yo,	porque	es	una,	
única	la	Sensibilidad,	y	nada	puede	ocurrir,	sentirse,	que	no	sea	el	sentir	mío,	
es	 decir,	 el	 místico	 sentir	 de	 nadie,	 desde	 que	 no	 hay	 pluralidad	 de	 la	
Sensibilidad,	que	deja	de	ser,	por	tanto,	una	Subjectividad.	El	Ser	es	místico,	

																																																													
28	Íbid.	Pàg	201/202.	
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es	 decir,	 pleno	 en	 cada	 uno	 de	 sus	 estados;	 esta	 plenitud	 significa:	 no	
radicación	en	un	yo	y	no	dependencia	o	correlación	con	lo	llamado	externo	y	
lo	llamado	substancia.	

Nada	 hay	 fuera	 de	 lo	 que	 yo	 siento;	 no	 hay	 lo	 que	 otros	 “sienten”	 (otras	
sensibilidades),	ni	 lo	que	no	siente	ni	es	 (la	Materia).	Todo	el	ser	está	en	 lo	
que	“yo”	siento;	es	plenitud	de	ser	y	no	apariencia	o	representación	de	otra	
cosa.	 (...)	 La	 Sensibilidad	 del	 Ser,	 es	 única,	 continua,	 eterna,	 ayoica	 y	
substancial	 y	 de	 conocibilidad	 absoluta:	 el	 Ser	 es	 porque	 es	 un	 Sueño,	 es	
decir,	una	plenitud	 inmediata.	El	 Ser	 sería	 la	nada	 si	no	 fuera	 inmediato	al	
alma,	como	es	el	Ensueño...”.	

I	 afegeix	 en	 nota	 a	 peu	 de	 pàgina:	 “No	 es	 cosa	 de	 llorar	 por	 eso.	 En	 tiempos	 de	
Calderón	(...)	el	falsete	de	arte	y	conducta	era:	llorar	que	la	vida	era	un	sueño	(la	mayor	
y	más	substancial	categoría	que	puede	calificar	al	Ser)”.29	

Estem,	 doncs,	 en	 estat	 de	 somni,	 o	 ensonyament	 permanent.	 Però	 això	 no	 és	 una	
desgràcia,	perquè	Macedonio	no	pretén	solucionar-nos	res,	i	molt	menys	des	de	la	Tesi	
Realista,	que	és	la	que	ha	fet	servir	la	filosofia,	l’art	i	la	metafísica	antigues;	ell	ha	fet	un	
salt	de	percepció,	i	“veu”	,	dit	a	la	catalana,	que	hi	ha	el	que	hi	ha,	i	que	això	que	hi	ha,	
sense	ubicació	ni	referència	possible,	per	més	real	que	ho	sentim	(i	ho	sentim	real,	car	
tot	 és	 a	 davant	 sense	 res	 ocult),	 és	 un	 ensonyament,	 un	 estar	 de	 somni,	 d’una	
percepció	o	ànima,	de	cadascú.	Som	una	sensibilitat	amb	potes.	No	hi	ha	per	què.	No	
pot	haver-hi,	des	del	nostre	estat,	per	què.	 I	 tota	 la	metafísica	és	adonar-se’n.	Però,	
com	diu	ell,	ningú	ha	dit	que	no	podem	viure	sense	saber	res.	

De	fet,	 i	per	primer	cop	per	 l’humà,	 ja	pot	viure	tranquil,	perquè	no	ha	d’inventar	ni	
explicar	res.	S’ha	alliberat	de	la	imaginació,	les	causalitats	i	les	explicacions	buides.	Pot	
viure	lliure,	sense	cap	pes	de	la	consciència,	del	saber	o	de	la	culpa	de	res,	de	manera	
oberta,	 com	en	un	 somni	 real,	 continu,	purament	 sensible.	Això,	 com	per	en	Miquel	
Bauçà,	ens	neteja,	i	ens	fa	molt	més	simples	i	senzills.	Res	ocult,	tot	a	la	llum,	com	en	
ple	migdia	solar,	tal	com	diu	Nietzsche.	

	

	

El	Ser	és	“autoexistente	increado”	
	
Però	 l’evidència	costa	molt	de	veure.	Ens	hem	fet	un	món	ple	de	 falses	 lleis	que	ens	
diuen	 que	 tot	 és	 causal,	 tot	 és	 necessari,	 tot	 ha	 de	 tenir	 un	 origen,	 una	 lògica,	 una	
relació,	que	tot	és	real	i	que	la	realitat	és	externa	i	única,	fora	de	nosaltres.	És	la	Tesi	
Realista.	 És	 la	 tesi	 que	 ha	 construït	 la	 “hybris”	 humana,	 l’orgull	 sobre	 la	 pròpia	

																																																													
29	Íbid,	pàg.	243/244.	
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capacitat	 de	 saber	 i	 la	 necessitat	 imperiosa	 de	 saber,	 i/o	 també	 de	 creure.	 Sortir	
d’aquesta	construcció	del	món	és	difícil,	i	la	majoria	s’hi	resisteix.	Però	Macedonio	no	
nega	 que	 vivim	 la	 realitat	 com	 la	 vivim,	 en	 el	 nostre	 fer	 quotidià,	 sinó	 que	 fa	 una	
recerca	sobre	els	axiomes	d’aquest	viure	realistament,	i	s’adona	que	la	major	part	de	
les	lleis	de	la	realitat	en	que	creiem	són	falses,	però	no	pas	falses	en	el	nostre	fer,	sinó	
falses	com	a	explicació	metafísica,	perquè	ben	mirat,	metafísicament	no	es	pot	explicar	
res.	Si	el	tren	surt	a	les	9:33	del	matí,	nosaltres	bé	qui	hi	anirem	a	aquesta	hora,	però	la	
metafísica	 seria,	 si	 fos,	 l’explicació	de	què	 som	nosaltres,	què	és	un	 tren,	per	què	hi	
som	nosaltres	 i	el	tren,	 i	què	son	les	9:33;	 i	això,	que	passa	 i	és	 la	realitat	real	 i	 total	
davant	dels	nostres	ulls,	o	millor,	dit,	dins	la	nostra	percepció,	no	és	explicable	amb	les	
categories	tradicionals;	ell	s’adona,	i	ens	explica,	que	no	és	explicable,	car	tot	allò	que	
es	pot	dir	és	que	som	una	percepció	existint.	

Ell	fa	una	descripció,	no	una	teoria.	Ell	“veu”,	no	afirma.	No	construeix,	dibuixa.	Ell	se	
sostrau	a	les	idees	preconcebudes,	i	ens	desperta	a	la	sorpresa	de	ser,	i	des	d’aquesta	
distància,	mira	el	que	hi	ha.	I	llavors	si,	afirma	que	hi	ha	el	que	hi	ha,	la	qual	cosa	ens	
costa	 de	 creure	 perquè,	 ofegats	 pels	 mandat	 i	 l’aprenentatge	 d’una	 manera	 de	 la	
realitat	 -allò	 que	 Juan	 Matus	 en	 diu	 “el	 motlle”	 que	 ens	 posen	 de	 petits-,	 no	 som	
capaços	de	ser	molt	més	simples,	i	adonar-nos	que	l’Existència,	tota,	no	té,	des	de	les	
nostres	capacitats	humanes,	cap	possible	explicació,	car	hi	estem	completament	ficats	
a	dins,	hi	som	una	sola	cosa,	i	encara	aquesta	cosa	que	hi	som,	som	nosaltres,	i	només	
nosaltres,	 cadascú	 en	 el	 seu	 jo,	 i	 encara	que	 essent	 la	 totalitat	 d’aquest	 ser-hi	 en	 la	
realitat	només	i	únicament	aquest	jo,	això	suposa	que	el	jo	ho	és	tot,	i	si	el	jo	ho	és	tot,	
no	hi	ha	manera	de	sortir-ne	i	explicar	res.	Així	que	el	jo	no	és	res	que	pugui	explicar	
res,	 i	una	cosa	que	no	pot	explicar	 res,	ni	 sortir	de	 res	ni	 saber	de	 res,	és	 com	si	no	
existís,	o	millor	dit,	existeix	en	somni	de	si	mateix,	o	ensonyament.	

Així	que	el	Ser,	cada	ser,	és	un	“autoexistente	increado”:	

“La	Metafísica	es	el	retorno	a	la	Visión	Pura,	o	sea	al	estado	místico.	Estado	
místico	es	vivir	sin	noción	de	comienzo	de	sí	mismo,	sin	noción	de	cesación,	
sin	noción	de	historia	individual,	sin	noción	de	identidad	personal,	sin	noción	
de	identidad	y	reconocibilidad	del	cosmos,	sin	noción	de	unidad	del	cosmos,	
sin	noción	de	unidad	de	persona,	sin	rumbo	de	marcha	ni	perfil	de	unidad,	sin	
noción	 de	 subordinación	 a	 un	 Creador.	 Estado	 místico	 es	 vivir	 como	
autoexistente	 increado;	 y	 creo	 que	 es	 también	 vivir	 sin	 la	 discriminación	
imagen-sensación,	 ensueño-realidad,	 y	 sin	 la	 discriminación	 nuevo-
recordado,	 nuevo-ya-conocido.	 Por	 todo	 lo	 cual	 estado	místico	 es	 vivir	 sin	
motivo	alguno	de	acción.	

	(...)	Lo	zoológico	es	lo	vivencial	o	práctico,	es	decir,	que	se	vale	de	la	acción;	
lo	humano	es	lo	místico-práctico,	y	lo	metafísico	es	el	estado	místico,	o	sea,	
la	 deshabilitación	 de	 la	 acción	 o	 del	 mi-cuerpo.	 El	 estado	 dualístico,	 o	
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terrenal,	quiere	el	conocimiento	para	provocar	o	prevenir	hechos	del	cosmos	
sobre	 el	 cuerpo,	 incluso	 del	 cosmos-cuerpo	 sobre	 la	 psique	 con	 él	
relacionada;	 y	 el	 estado	 místico	 es	 aquel	 en	 que	 se	 opta	 por	 fortificar	 la	
Persona	 ahorrándose	 toda	 Acción,	 dejando	 que	 suceda	 la	 contingencia	
cualquiera.”30	

És	 a	 dir,	 que	 passem	 a	 desconèixer	 allò	 conegut,	 i	 llavors	 estem	 com	 un	 nen	 o	 un	
animal,	 però	perquè	hem	estat	 capaços	de	donar	 tota	 la	 volta	 a	 la	pròpia	Realitat	o	
Existència,	 i	ens	hem	adonat	que	no	hi	ha	res	del	què	pensàvem	que	hi	havia,	per	 la	
qual	cosa	desapareix	tot	sentit	de	fer	res,	o	tenir	acció;	o	que	tot	allò	que	fem,	com	diu	
Juan	 Matus,	 és	 un	 “no	 fer”,	 car	 ni	 és	 res	 ni	 serveix	 per	 res.	 Perquè	 hem	 dissolt	
críticament	tots	els	anomenats	“principis”		de	pensament:	de	la	realitat,	la	identitat,	la	
causa,	la	raó,	la	lògica	l’origen,	etc.	

Només	podem	afirmar	que	existim,	sense	saber	què	és	ni	perquè	això,	i	que	no	sabem	
ni	sabrem	què,	ni	qui,	ni	si	hi	ha	què	o	qui	que	ens	hagi	creat,	ni	molt	menys	què	vol	dir	
ser	creat	o	no.	Som	una	auto-existència	no	creada.	Que	és	el	mateix	que	dir	que	no	
som	res.	

	

	

Obrir	la	Metafísica	és	Tancar-la,	o	no	
	
Això	 no	 ho	 diu	 Macedonio,	 però	 es	 dedueix	 d’ell:	 la	 conclusió	 de	 les	 metafísiques	
religioses	 i	 laiques	 de	 tota	 la	 Història	 del	 Coneixement	 era	 l’intent	 d’obtenir	 una	
explicació	 teològica,	 lògica	 o	 causal	 del	 Món.	 Macedonio	 Fernández	 fa	 exactament	
l’inrevés.	Descobreix	que	la	Metafísica	no	és	res,	excepte	l’adonar-se	de	que	no	és	res,	
i	 que	 no	 hi	 ha	 explicació	 metafísica.	 Però	 aquí	 entrem	 en	 una	 paradoxa.	 De	 fet,	
Macedonio	ens	 instal·la	en	 la	paradoxa	absoluta.	Per	entendre’l,	cal	 treballar	des	del	
pensament	paradoxal.	Un	ús	racionalista	no	és	suficient.	La	“raó”,	com	assenyala	Juan	
Matus,	és	nomes	una	eina,	i	no	és	finalista,	car	no	serveix	per	explicar	el	món.	Ara	bé,	
serveix	 per	 entendre	 que	 no	 es	 pot	 explicar.	 La	 mateixa	 tesi	 és	 la	 que	 utilitzen	 els	
pensaments	taoista	i	zen.	

Doncs	bé,	si	les	metafísiques	anteriors	clausuraven	el	Món	amb	una	explicació,	una	no	
explicació	 com	 la	 de	 Macedonio,	 per	 més	 que	 sigui	 completament	 oberta,	 i	 ho	 és,	
paradoxalment	torna	a	clausurar	el	Món	al	decidir	que	no	hi	ha	cap	explicació.	

Si	no	hi	ha	explicació,	tot	és	possible,	i	res	és	possible.	Naveguem	per	sempre	en	el	mar	
del	 no-saber.	 Les	 explicacions	 anteriors,	 com	 sabem,	 i	 Macedonio	 aclareix,	 no	 han	
explicat	res,	a	no	ser	que	hom	tingui	fe	en	qualsevol	cosa.	Des	de	la	racionalitat,	 i	no	

																																																													
30	Íbid,	pàg.	362.	
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pas	 el	 racionalisme,	Macedonio	 ens	 desbrossa	 el	 camí	 abans	 ple	 d’esbarzers,	 fins	 a	
deixar-lo	tan	net,	que	no	hi	ha	res.	Només	cada	jo	existint,	ignorat	i	ignorant.		

Si	Sartre	va	dir	que	 l’infern	eren	els	altres,	algú	podria	dir	que	 l’infern	és	el	no-saber	
etern.	

Però	aquí	apareix	un	nou	element:	no	saber	no	és,	no	ha	de	ser	un	problema,	sinó	un	
alliberament.	 No	 saber	 ens	 constitueix,	 com	 veurem	 quan	 parlem	 de	 la	 Ignorància.	
Saber-ho,	 paradoxalment,	 és	 un	 saber,	 precari,	 evidentment,	 i	 incert,	 car	 no	 podem	
saber	ni	si	no	sabem;	però	mirant	el	passat,	i	dins	les	tesis	de	Miquel	Bauçà,	no	es	pot	
negar	 que	 és	 una	 millora.	 Això	 si,	 únicament	 serà	 una	 millora	 si	 aquesta	 Nova	
Consciència	de	l’Ésser31	arrela	fons,	i	ens	porta	cap	a	l’Ètica,	tal	com	en	vam	parlar	en	
aquest	curs32.	

Si	 no	 és	 així,	 un	nou	 Infern	humà	està	 assegurat,	 car	 com	ens	 indica	Nicolàs	Gómez	
Dávila,	la	pèrdua	del	Sagrat	va	dur	als	camps	d’extermini.	La	pèrdua	de	tota	esperança	
metafísica,	 sense	 una	 Consciència	 Metafísica	 de	 cada	 individu,	 i	 una	 Ètica	 en	 cada	
individu,	ens	pot	portar	a	l’aniquilació.	

Però	de	 tot	 això,	Macedonio	no	en	parla.	 Ell	mor	el	 1952.	 Ell	 no	ha	 vist	 la	 revolució	
digital	 ni	 la	 societat	 a-metafísica	 actuals.	 Ell,	 com	 Dávila,	 no	 espera	 res	 ni	 de	 la	
Tecnologia	ni	de	la	Política.	Però	si	de	l’Ètica.	

	

	

La	“pasión”.	La	“altruística”	
	

Així,	què,	no	queda	res?	Som	una	 inexistència	existent,	una	pura	paradoxa,	un	bucle	
infinit?	Si,	però	també	som	persones,	en	dues	direccions,	que	es	complementen.	Una,	
la	passió,	i	l’altre,	el	lliure	amor	i	respecte	cap	a	l’altre,	o	“altruística”.	

Molt	curiosament,	Macedonio	explica	que	sense	la	“pasión”,	ell	no	hagués	vist	res	del	
que	 ha	 vist.	 Hom	 diria	 que	 tot	 plegat	 és	 l’obra	 d’un	 nihilista,	 o	 un	 pessimista,	 o	 un	
suicidaire	 abans	 de	 disparar-se	 el	 tret.	 I	 és	 totalment	 a	 l’inrevés:	 crec	 poder	 afirmar	
que	Macedonio	és	un	Poeta,	més	enllà	dels	versos	que	va	escriure.	Així	que	com	a	tot	
bon	 Poeta,	 en	 majúscula,	 és	 un	 Vitalista,	 en	 majúscula;	 la	 vida	 li	 sembla	 quelcom	
extraordinari	 i	 se	 la	 beu	 “a	 grandes	 sorbos”.	 Els	 poetes	 moderns,	 d’ençà	 dels	
romàntics,	 també	 són	 Pensadors,	 en	 majúscules.	 Són	 pensadors	 des	 que	 -com	
assenyala	Dávila-	 va	 caure	el	 Sagrat,	 també	en	majúscules.	 I	 els	 Poetes	 van	 veure	el	
buit,	l’Abisme,	també	en	majúscules.	

																																																													
31	Aquest	és	el	tema	que	tractarem	en	la	sessió	24,	“La	Ignorància.	El	Tractat.”	
32	Sessió	20,	13	de	juny	de	2018,	Ètica	i	impecabilitat.	
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Tots	han	estat	uns	apassionats,	amb	Nietzsche,	un	Poeta,	al	mig	de	 tots.	Macedonio	
abomina	de	la	fanfàrria	apassionada	de	Nietzsche,	però	ell	mateix	és	nietzschià	sense	
saber-ho,	i	està	ben	assabentat,	via	William	James	i	via	Ciència,	també	amb	majúscules,	
de	com	està	la	cosa	cap	allà	el	1900.	Macedonio	és	un	Poeta	Despert,	completament	
despert,	i	per	tant	la	vida	li	apassiona,	car	és	l’excés	de	passió	allò	que	fa	a	algú	poeta.	
Els	depressius	no	són	poetes.	És	l’Excés,	en	tot,	de	la	Sensibilitat,	també	en	majúscules,	
allò	que	fa	un	poeta.	La	capacitat	de	l’excés	amb	l’equilibri	de	l’obra	és	allò	que	acaba	
fent	d’un	poeta	un	pensador	excepcional.	

Com	 pot	 ser,	 doncs,	 que	 les	 conclusions	 siguin	 tant	 eixutes,	 i	 ens	 deixin	 el	 món,	
aparentment,	tan	reduït?	Perquè	el	Poeta	és	deu	a	 la	Veritat	de	Sí	Mateix,	també	en	
Majúscules,	 i	 la	 força	de	 la	seva	sensibilitat	el	porta	a	sentir	més	enllà	dels	altres,	 i	a	
Dir,	 també	 en	majúscules,	 el	 que	 ha	 de	 dir.	 L’extrema	 soledat	 del	 seu	 “pensar”	 l’ha	
provocada	la	passió.	

S’ha	arribat	aquí	a	través	d’una	vivència	intensa	de	la	vida,	de	manera	que	Macedonio	
és	 un	 apassionat,	 i	 no	 pas	 un	 deprimit	 o	 un	 tràgic33.	Macedonio	 estimà	 l’amor,	 fou	
devot	de	 la	 seva	esposa	 i	 dels	 seus	 fills,	 del	 “nido”34,	 i	 observador	 intens	de	 la	 vida;	
estimà	l’erotisme,	 i	 la	força	de	 la	bellesa,	com	podem	veure	en	 la	seva	última	novela	
mala,	“Adriana	Buenos	Aires”,	on	desenvolupa	la	història	i	l’amor	d’una	noia	orfa	que	
serveix	en	pensions	del	gran	Buenos	Aires,	i	que	es	confessa	a	un	senyor	de	certa	edat;	
i	 estimà	 l’amistat	 i	 l’amor	 a	 distància,	 el	 qual	 li	 inspirà	 l’extraordinari35	 text	 que	 ell	
anomenà	“La	Novela	de	la	Eterna”,	on	la	eterna	era	una	amiga	de	la	seva	edat,	viuda,	
catòlica,	que	va	compartir	amb	ell	moltes	tardes	ajudant-lo	a	confegir	i	corregir	textos,	
i	 sobre	 la	 qual	 edificà	 la	 seva	 teoria	 de	 la	 diferència	 entre	 el	 femení	 i	 el	 masculí,	
diferència	 metafísica	 basada	 en	 què	 el	 femení	 està	 perfectament	 instal·lat	 en	
l’existència,	mentre	que	el	masculí	està	fonamentalment	desubicat36.	L’home,	afirma,	
és	un	rebel	existencial,	mentre	la	dona	no.	

Macedonio	creu	que	no	hi	ha	res	més	 important	que	la	passió:	“Todo	por	 la	pasión”,	
ens	 diu,	 car	 només	 la	 passió	 desemmascara	 les	 coses.	 I	 no	 estem	 sols,	 està	 ple	
d’almismos	 ayoicos	 al	 nostre	 voltant.	 Ells	 també	 són	 fenòmens	 que	 nosaltres	
percebem,	 i	amb	els	quals	 interactuem	de	manera	 familiar	 i	quotidiana,	 i	de	manera	
inexplicable	metafísicament	parlant.	Ara	bé,	hi	ha	dues	maneres:	la	basada	en	la	llei,	la	

																																																													
33	És	perfectament	conscient	de	la	tragèdia	de	la	vida,	la	“idilio-tragedia”,	però	no	és	el	fonament	de	la	
seva	metafísica,	car	per	ell	les	categories	de	bo	o	dolent,	pessimista	o	optimista	no	tenen	sentit;	ara	bé,	
considera	que	si	un	escriptor	o	artista	no	ha	viscut	la	“tragèdia”,	no	és	escriptor	ni	artista.	
34	Sense	la	mort	d’Elena	de	Obieta,	no	sabem	si	Macedonio	hagués	escrit	tot	el	que	va	escriure,	car	en	
vida	d’ella,	tot	el	seu	pensar	estava	en	segon	terme,	i	res	fa	pensar	que	això	hagués	canviat.	
35	Extraordinari	per	molts	motius	que	en	aquest	apunt	no	podem	desenvolupar.	Remeto	el	lector	al	llibre	
de	la	nota	1.	
36	Aquesta	diferència	l’assenyala	igualment	Miquel	Bauçà,	i	pels	mateixos	motius;	ell,	fins	i	tot,	anomena	
“humans”	 als	 éssers	 masculins,	 i	 “madones”	 als	 femenins,	 com	 si	 fossin	 dues	 categories	 d’éssers	
diferents.	
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possessió	i	l’egoisme,	o	la	basada	en	la	passió,	la	imaginació	i	l’amor.	Ell	aposta	per	la	
segona	decididament,	és	a	dir,	per	l’Ètica,	que	anomena	“altruística”:	

“Pasión	llamo	únicamente	al	orden	de	la	Altruística	(...)	todo	lo	que	no	es	una	
sed	 de	 traslación	 del	 yo,	 recíproco	 afán	 de	 ser	 uno	 el	 otro,	 la	 alegría	
admirativa	 por	 el	 ser	 personal	 de	 otro,	 no	 tiene	 interés	 ético	 ni	místico,	 o	
mejor	dicho,	 lo	Feo	del	Ser	y	del	Arte	(...)	Pasión	es	vivir	 la	vida	de	otro	con	
secundariedad,	casi	nulidad	de	 la	propia,	es	 sin	duda	un	estado	emocional,	
pero	también	es	metafísico,	en	cuanto	anuda	la	ligazón	a	un	cuerpo:	y	si	no	
estamos	ligados	a	un	cuerpo,	no	lo	estamos	a	ninguno.”37	

I	afegeix	en	una	carta	a	Natalicio	González	(Postdata	II,	1951	):		

“Y	que	 llamo	pasión	sólo	a	 la	Altruística	y	no	doy	ningún	valor	ni	 sentido	a	
nuestras	 animalidades	 sexuales,	 extrañas	 a	 todo	 lo	 ético	 y	 a	 todo	 lo	
artístico”;		

i	encara:		

“en	el	plenoamor	(sic)	se	vive	de	lo	que	acontece	psíquicamente	a	otra	figura	
expresiva	que	no	es	el	mi-cuerpo	congénito,	es	el	mi	cuerpo	de	otro	 (y	que	
sigue	siendo	otro)”.38	

Tot	 plegat	 fa	 pensar	 en	 aquell	 escoli	 de	 Nicolàs	 Gómez	 Dávila:	 “Amar	 es	 rondar	 sin	
descanso	entorno	a	la	impenetrabilidad	de	un	ser”.39		Per	què	ho	diem	això?	Perquè	en	
l’altruística	de	Macedonio	s’escolta	l’eco	d’aquest	escoli;	es	tracta	de	la	relació	del	mi-
cuerpo	a	un	altre	cos	que	no	és,	ni	mai	serà	el	teu,	que	sempre	serà	un	altre,	i	aquesta	
relació	 de	 voler	 ser	 en	 l’altre,	 per	 l’altre,	 admirativament	 amb	 l’altre,	 és	 una	 relació	
metafísica,	car	cau	en	l’orde	d’allò	que	no	és	possible,	per	la	simple	realitat	de	que	jo	
mai	seré	l’altre,	i	 l’altre	sempre	serà	“un”	altre.	Així	que	la	passió	és	viure	l’altre	amb	
nul·litat	quasi	de	 la	 teva	vida,	 i	amb	projecció	al	cos	de	 l’altre,	 sense	egoisme,	 i	amb	
imaginació,	 de	 manera	 ètica,	 però	 l’altre	 és	 una	 categoria	 metafísica	 tant	 com	 tu	
mateix,	car	tots	dos	esteu	allí	de	manera	inexplicable,	 i	mai	de	mai	l’un	passarà	a	ser	
altre,	en	l’altre,	com	l’altre.	L’altre	és	impenetrable.	D’aquí,	si	se’m	permet,	el	fracàs	de	
l’amor	de	què	parla	Machado.	Només	hi	pot	haver	un	“rondar	sin	descanso”	al	voltant	

																																																													
37	O.C.VIII,	pàg	334-335.	
38	 Íbid.	 Cal	 fer	 constar	 dues	 coses:	 que	 per	 a	 Bauçà	 com	 per	 a	 Macedonio	 regeix	 la	 mateixa	 llei:	 la	
sexualitat	no	és	cap	categoria	ni	valor,	i	se’n	pot	prescindir.	Macedonio	afegeix	que	l’amistat	i	l’amor	sí	
que	 són	 categoria	 i	 valor,	 i	 formen	 part	 de	 la	 “pasión”.	 Bauçà	 elimina	 també	 l’amor,	 i	 no	 diu	 res	 de	
l’amistat.	Això	 si,	 tots	dos	 són	coneguts	per	 la	 seva	admiració	per	 les	noies	 joves:	un,	observant-les	a	
l’autobús,	l’altre	relacionant-s’hi	en	les	pensions	de	la	gran	ciutat.	
La	segona	cosa	és	com	comparteixen	Machado	i	Macedonio	la	idea	de	l’altre,	la	important	relació	de	no	
egoisme	que	cal	que	hi	hagi,	i	l’afirmació	machadiana	de	que	“el	otro	será	siempre	otro”,	que	coincideix	
pràcticament	amb	la	que	fa	Macedonio.	
39	(EI,	231c);		a	l’edició	espanyola	d’Atalanta,	Vilaür,	Girona,	p.246.	
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de	 l’altre.	 El	 romàntics	 en	 el	 fons,	 ho	 sabien	 perfectament,	 i	 per	 això	 apareix	 el	
Werther	goethià,	i	el	fracàs	de	la	passió	romàntica.		

Bauçà	diu	que	deixem	 l’amor	d’una	vegada.	 I	potser	 té	raó.	Dediquem-nos	a	 l’amitia	
romana,	 que	 és	 més	 descansada.	 Quedem-nos	 amb	 l’altre	 escoli	 de	 Dávila:	 “De	 los	
seres	que	amamos	su	existencia	nos	basta”40.		

Ana	Camblong41	escriu:	“Para	Macedonio	hablar,	explicar,	argumentar,	pensar,	escribir	
exentos	 de	 pasión,	 producen	 un	 vaciamento	 del	 discurso,	 suponen	 una	 claudicación	
cobarde	ante	la	lucha	del	pensamiento.	Renunciar	a	la	pasión	constituye	una	defección	
ètica”.	

En	 resum,	Macedonio	és	un	 romàntic,	 un	 vitalista,	 un	 apassionat,	 però	 també	és	un	
crític,	un	analista,	un	empirista.	Diferencia	entre	les	“veritats	pedants	fredes”,	les	quals	
atribueix	 a	 la	 raó,	 i	 les	 “veritats	 calentes”,	 que	 venen	 de	 l’ànima.	 Les	 seves	 visions	
provenen	de	 la	 “afección”,	 o	 afecte,	 i	 la	 descripció	 freda	dels	 estats	 reals	 de	 l’ésser,	
que	són	sempre	la	seva	sensació,	perquè	no	pot	ser	mai	una	altre	cosa.		

	

	

Real	Irrealitat,	Irrealitat	Real:	la	paradoxa	òntica	
	

Aquesta	 mixtura	 estructural	 feta	 de	 passió	 (ètica)	 i	 racionalitat	 empirista	 del	 seu	
“pensar”,	és	el	que	dóna	als	seus	textos	una	forma	única;	si	a	això	hi	afegim	l’humor	
desrealitzador	o	desfamiliriatzador,	és	a	dir,	l’intent	constant	d’irrealitzar	la	realitat	al	
lector,	a	fi	i	efecte	de	provocar-li	una	“commoció	consciencial”	-sense	la	qual	el	lector	
no	 entendrà	 res	 i	 haurà	 estat	 en	 va	 que	 l’autor	 i	 el	 lector	 es	 trobessin-,	 tenim	 un	
conjunt	 de	 textos	 metafísco-ètico-humorístics	 que	 poden	 desconcertar,	 i	 de	 fet	
desconcerten,	 a	 molts.	 Ja	 hem	 comentat	 com	 aconsegueix	 Macedonio	 establir	 un	
discurs	 que	 no	 hi	 ha	 manera	 d’agafar	 per	 cap	 poder.	 L’argentí	 és	 completament	
heracliteà,	com	Machado	 i	com	Dávila:	“Lo	sin	Rumbo	tiene	 la	verdad;	todo	Rumbo	y	
Perfil	són	un	error.”	L’existència	és	un	fluir	sense	ordre	ni	sistema	per	més	que	no	ens	
ho	 sembli.	 No	 hi	 ha	 centre	 ni	marge,	 i	 l’únic	 lloc	 és	 l’ésser	 que	 sent,	 sentidor.	 Però	
aquest	 lloc	és	un	no-lloc,	 car	no	 té	ubicació.	No	hi	ha	plànol	possible	de	 l’existència.	
Estem	sempre,	ens	diu,	en	un	“todolugar”.	Res	es	pot	demostrar,	per	la	qual	cosa	res,	
existint,	 existeix,	 i	 som	 tant	 eterns	 com	 inexistents,	 i	 ni	 existim	 ni	 hi	 ha	 metafísica	
possible42.	I,	afirma,	som	immortals,	car	mai	ens	veurem	morts.	

																																																													
40		Íbid,	p.129.	
41	ob.cit,	nota	3,	pàg	265.	
42	Macedonio	ha	 llegit	Sein	und	Zeit,	 llibre	publicat	el	1927.	 La	metafísica	de	Macedonio	es	publica	el	
1928	 sota	 el	 títol	No	 toda	 es	 vigilia	 la	 de	 los	 ojos	 abiertos.	 L’argentí,	 en	 un	 text	 del	 1942,	 Sustancia,	
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Llegim-lo:	

“(Conclusión)43	

Esa	 “Metafísica	 del	 Mundo	 como	 No-Ser”	 quiere	 esencialmente	 significar,	
como	dije,	que	“ser”	y	“no-ser”	no	dicen	nada,	nada	son.	

Tesis	única:	La	Existencia	no	existe.	

Segunda	 tesis	 única:	 No	 identidad	 y	 reconocibilidad	 del	 Mundo	 y	 del	
Individuo	consciencial.	

Luego:	 Todo	 reconocimiento,	 toda	 identificación,	 toda	 mismidad	 es	
tautológica.	

La	existencia	no	existe.	Repito	una	vez	más	que	carece	de	todo	sentido	decir:	
“yo	soy”,	como	no	lo	posee	decir	“yo	no	soy”	(...);	nada	puedo	sentir	de	esa	
“existencia”;	es	una	 tautología,	 como	nada	puedo	sentir	o	decir	del	no	ser:	
durante	el	no-ser	nada	puedo	decir	de	que	no	soy.	

(...)	 ...	 el	 estado	de	 reconocimiento	de	otra	 cosa	es	 él	mismo	 irreconocible.	
(...)	No	hay	estados	de	reconocimiento.	El	alcance	metafísico	consiguiente	es	
la	desvirtuación	de	la	identidad	personal	y	la	identidad	del	mundo.	

Mi	tesis	,	pues:	

Ni	la	Conciencia	ni	el	Mundo	tienen	existencia.	

Ni	la	Conciencia	ni	el	Mundo	tienen	perfil,	unidad.	

Por	 ello	 sus	 inmortalidades:	 Somos	 individualmente	 inmortales	 porque	 no	
existimos.	

Estos	 raros	 dichos,	 si	 se	 me	 da	 oportunidad,	 los	 explicaré	 otra	 vez	 en	
Sustancia.	

(Va	 urgente,	 borroneado,	 para	 antes	 que	 se	 acabe	 el	 Mundo	 -aunque	 no	
existe-.)”	

	

																																																																																																																																																																																			
posteriorment	 afegit	 pel	 seu	 fill	 al	 volum	 de	 metafísica,	 dedica	 dues	 pàgines	 finals	 a	 la	 crítica	 del	
concepte	 heideggerià	 “Dasein”,	 el-ser-aquí.	 Li	 recrimina	 haver	 oblidat	 el	 psiquisme	 com	 a	 element	
fonamental	del	ser,	de	seguir	parlant	des	del	raciocini	d’universals	i	d’inconcebibles,	i	de	no	entendre	i	
no	 acceptar	 que	 la	 consciència	 no	 és	 un	 existir	 en	 el	 món,	 sinó	 un	 existir	 en	 ella	 mateixa,	 “la	
concebibilidad	de	la	conciencia	sin	cuerpo	ni	mundo”.	Diu	que	allò	immediat	és	la	consciència	i	no	pas	el	
món.	Sense	la	consciència	no	hi	ha	món	ni	res.	Ob.	cit,	pàg	370	i	371.	
43	 Es	 tracta	 d’un	 paperot	 escrit	 a	 mà,	 com	 tot	 el	 que	 ell	 va	 escriure,	 car	 no	 va	 tenir	 mai	 màquina	
d’escriure,	i	va	ser	el	seu	fill	que	ho	va	mecanografiar	tot.	
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No	cal	dir	que	pot	glaçar	el	cor	a	més	d’un	o	una.	Fixem-nos,	però,	en	l’humorisme,	car	
aquest	 text	 pot	 ser	 un	 dels	 que	 el	 seu	 fill	 li	 demanava	 perquè	 fixés	 les	 seves	
conclusions	o	sistema.	O	sigui	que	 l’última	 frase	és	un	 ironisme	magnífic.	Ara	bé,	 tot	
allò	que	el	precedeix		costa	de	digerir.	Seguim-lo	una	estona	més	i	així	podem	suavitzar	
la	revelació:	

“La	 suprema	 síntesis	 de	 mi	 actitud	 y	 obra	 metafísica	 es	 que	 el	 único	
problema	metafísico,	o	que	el	problema	único	de	la	Metafísica,	es	el	darse	de	
la	 Experiencia.	 De	 una	 experiencia	 cualquiera,	 no	 siendo	 ni	 metafísico	 ni	
problema	siquiera,	el	de	haber	algo	detrás	de	esa	experiencia,	(...)	ni	el	de	la	
existencia	o	pluralidad	de	 conciencias	 independientes,	ni	 el	de	 la	palabra	o	
comunicabilidad	 del	 pensamiento,	 ni	 de	 la	 palabra	 como	 necesaria	 al	
pensamiento	solitario.		

	(...)	Desde	 luego	se	puede	afirmar	 también	que	si	en	el	 llamado	Mundo	se	
afirma	la	simultaneidad	de	millones	de	series	causales,	de	cadenas	causales,	
la	 misma	 simultaneidad	 está	 diciendo	 que	 son	 enteramente	 cada	 una	 un	
Mundo,	 cada	 una	 independiente	 porque	 la	 simultaneidad	 significa	 la	
anulación	de	 la	 intercausalidad,	 	porque	sin	sucesividad	no	 	hay	causalidad	
concebible.	(...)	millones	de	hechos	simultáneos	no	pueden	formar	un	Mundo,	
carecen	 de	 toda	 relación,	 pues	 la	 única	 relación	 es	 la	 causación:	 están	
totalmente	irrelacionados;	¿a	qué	llamar	entonces	Mundo?	

(...)	 No	 hay	 tal	Mundo	 preexisente	 ni	 postexistente,	 no	 hay	 tal	 unidad	 del	
Mundo,	no	hay	tal	Mundo.	

¿Cómo	se	ha	formado,	entonces,	esa	impresión	de	la	unidad	del	Mundo,	de	la	
existencia	de	un	Mundo?”44	

I	 en	 dóna	 la	 culpa	 a	 l’Idealisme	 Psicològic	 que	 dóna	 existència	 a	 les	 coses	 tal	 com	
tradicionalment	 s’han	explicat,	per	una	pura	causa	de	 relació	 immediata,	 sense	més.	
No	es	donen	compte	que	entre	 la	pluja	 real	 i	 la	 somiada	no	hi	ha	cap	diferència.	Els	
realistes	volen	que	el	món	exterior	tingui	existència	independent	d’allò	psíquic,	i	és	la	
realitat.	Però	les	coses	són	en	un	lloc	i	un	moment,	i	mai	són	per	sí.	I	ha	de	passar	per	
la	nostra	consciència,	car	allò	que	no	passa	per	la	nostra	consciència,	no	és.	“Cuanto	se	
da	y	concibe	es	un	psiquismo”45.	I	ho	declara	així:	

“Lo	importantísimo	es	la	Afección;	qué	importa	la	magnitud	de	las	estrellas	o	
la	velocidad	de	la	luz”46	

																																																													
44	ob.cit.	,	pàg	408	a	412.	
45	ob.cit,	pàg	417.	
46	ob	cit,	pàg	416.	
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O	sigui	que	el	fet	metafísic	és	que	sentim,	i	no	pas	què	tenim	a	davant.	Podriem	veure	
tota	una	altra	cosa,	i	seria	el	mateix.	Per	tant	el	Món	som	nosaltres.	Ho	aclareix	amb	el	
seu	famós	inici	autobiogràfic:	

“El	 Universo	 o	 Realidad	 y	 yo	 nacimos	 un	 1	 de	 junio	 de	 1874,	 y	 es	 sencillo	
añadir	que	ambos	nacimientos	ocurrieron	cerca	de	aquí	y	en	una	ciudad	de	
Buenos	Aires.	Hay	un	mundo	para	todo	nacer,	y	el	no	nacer	no	tiene	nada	de	
personal,	es	meramente	no	haber	mundo.	Nacer	y	no	hallarlo	es	 imposible;	
no	se	ha	visto	ningún	yo	que	naciendo	se	encontrara	sin	mundo,	por	 lo	que	
creo	que	la	Realidad	que	hay	la	traemos	nosotros	y	no	quedaría	nada	de	ella	
si	efectivamente	muriéramos,	como	temen	algunos”47	

És	 un	 humorisme	 dels	 seus,	 i	 no	 és	 cap	 humorisme,	 és	 la	 seva	 tesi.	 Fa	 broma	
intel·ligent	 amb	 allò	 que	 és	 completament	 seriós.	 Ens	 provoca	 una	 sensació	
d’incomoditat,	 i	 ens	 sorprèn	 amb	 afirmacions	 taxatives.	 I	 alhora	 se’n	 riu	 dels	 que	
pensen	de	manera	realista,	a	qui	va	dirigit	aquest	“como	temen	algunos”.	

Així	que	hi	ha	un	no	néixer,	que	no	suposa	una	qüestió	personal	amb	ningú.	I	hi	ha	un	
néixer,	que	coincideix	amb	el	néixer	en	cadascú	 la	Realitat,	 i	no	pas	néixer	en	o	a	 la	
Realitat.	No	s’ha	vist	ningú	que	al	néixer,	no	senti	una	realitat,	per	tant	neixen	les	dues	
coses,	 nosaltres	 i	 la	 Realitat,	 amb	 nosaltres,	 tot	 i	 que	malauradament,	 sobretot	 per	
alguns	que	la	volen	allargar	o	la	fan	continuar,	si	morim,	se’n	va	tota	la	Realitat.	

Evidentment,	 la	 seva	 tesi	 s’enfronta	 directament	 amb	 la	 percepció	 general	 que	 els	
individus	 tenim	 del	 món,	 excepte	 si	 ets	 Poeta,	 i	 amb	 l’opinió	 oficial	 basada	 en	 la	
Ciència,	sobre	la	qual	ens	diu	que	és	l’edificadora	del	Món,:	

“creación	 suya	 (...)	 con	 una	 eficacia	 de	 fijación,	 de	 ubicación	 y	
encadenamiento	 tales	 que	 (...)	 alejados	 para	 siempre	 de	 nuestro	 estado	
originario,	negamos	una	y	mil	veces	que	con	el	tejido	mismo	del	Ensueño	se	
haya	 elevado	 esta	 pesada	 y	 firmísima	 construcción	 (...)	 La	 ilusión,	 la	
Alucinación	 es	 tan	 completa	 que	 creemos	 que	 la	 morada	 erigida	 por	
nosotros,	 el	 Mundo,	 existía	 antes	 que	 llegáramos	 y	 subsistirá	 aunque	
partamos	(...)	Cuando	por	un,	hoy	rarísimo,	estado	contemplativo	o	pasional	
(...)	simplemente	(...)	brota	el	asombro	de	ser;	hemos	puesto	inesperadament	
el	 pie	 en	 una	 frontera	 vecina,	 y	 esa	 tierra	 vecina	 es	 el	 “ser”,	 es	 nuestra	
verdadera	patria:	la	habíamos	olvidado	(...)”48		

La	 Tesi	 Realista	 és	 una	 al·lucinació,	 i	 no	 té	 cap	 base	metafísica.	 És	 un	 creure	 que	 la	
Realitat	 és	 causal,	 necessària	 i	 donada.	 I	 després	 que	 moltes	 religions	 posessin	 la	
realitat	en	mans	dels	déus,	o	de	Déu,	la	Ciència,	com	diria	Dávila,	l’ha	posada	en	mans	

																																																													
47	Autobiográfica,	pose	num.	1.	
48	OC	VIII,	pàg.	64	i	65.	
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dels	 homes,	 com	 si	 fos	 dels	 homes	 i	 la	 podessin	 esbrinar	 totalment	 els	 homes.	
Macedonio	 s’aixeca	 contra	 aquest	 simplisme,	 perquè	 l’existència	 no	 té	 cap	 base	 de	
demostració,	 és	un	 somni	 real	no	ubicat	ni	 explicable,	 i	 aquest	 lloc,	 ens	diu,	 tornant	
inconscientment	 als	 primers	 grecs,	 som	 nosaltres,	 cadascú,	 jo,	 el	 ser	 que	 jo	 sóc,	 i	
aquest	és,	només,	la	nostra	pàtria,	que	havíem	oblidat	en	nom	del	Món	exterior.	Però	
el	Món	exterior	només	existeix	en	els	ulls,	la	ment,	la	consciència	de	cada	ser,	i	és	des	
d’aquí	on	hem	de	partir,	i	no	pas	al	revés.	Tornem	a	dir-ho:	el	problema	no	és	que	hi	
hagi	Món,	sino	Ésser	que	veu	un	Món.	No	importa	quin	món,	perquè	podria	ser	aquest	
o	mil	més.	Però	hi	ha	algú,	que	al	néixer,	veu	un	món,	i	el	fa	existir	mentre	ell	el	veu.		

Aquest	 és	 el	 problema,	 sense	 solució,	metafísic	 de	 l’humà.	 Perque	 a	 veure,	 si	 no	 hi	
hagués	humans,	i	hi	hagués	Món,	i	ningú	el	veiés,	és	a	dir,	en	fos	conscient,	hi	hauria	
realment	món,	un	món	que	ningú	“el	sap”?	

La	Ciència	 ja	s’ha	adonant,	des	de	 la	Física,	que	això	del	Món	Real,	únic,	causal,	amb	
origen	i	fi,	no	és	tant	clar.	O	bé	hi	ha	altres	mons,	o	bé	aquest	món	té	moltes	cares.	Per	
tant,	no	sabem	gaire	de	tot	plegat.	Macedonio	ens	ho	aclareix	prou:	per	no	saber,	no	
sabem	ni	què	fem	aquí	veient	un	món.	

Però	 això	 no	 treu	 res	 de	 la	 Vida	 i	 la	 Passió;	 ben	 al	 revés,	 hem	 fet	 un	 salt	 en	 la	
consciència,	i	ens	hem	adonat	que	estem	en	una	paradoxa	òntica.	Que	som,	al	cap	i	a	
la	fi,	uns	ignorants.	No	sabem	si	valem	molt	o	poc,	o	si	té	cap	sentit	valorar	res.	Però	
sentim;	 i	el	món,	pels	 sentidors,	pels	poetes,	és	 sempre	obert,	 sempre	nou,	 sempre,	
com	diu	Bauçà,	magnífic.	Perquè	és	increïble,	o	com	va	dir	Jarry,	extraordinari,	car	és	la	
pròpia	existència	que	és	en	ella	mateixa,	extraordinària,	i	mai	ordinària.	Instal·lats	en	el	
“asombro	de	ser”,	ves	a	saber	quines	sensacions	encara	tot	plegat	ens	depara.	

Qui	 estigui	 trist	 o	 emprenyat	 o	 incrèdul	 o	 pessimista,	 no	 ha	 entès	 res.	 Perquè	
metafísicament,	 cap	 d’aquests	 estats	 del	 ser	 tenen	 sentit.	 I	 posats	 a	 viure,	 val	 més	
estar	 bé	 que	 malament.	 No	 saber	 res	 del	 món	 no	 impedeix	 gaudir-lo	 a	 fons.	
Paradoxalment,	amplia	moltíssim	l’horitzó.	Car	 l’existència	és	un	fluir	enorme,	 i	no	hi	
ha	res	més	gran	que	contemplar-lo	i	gaudir-lo	amb	intel·ligència.	
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Epíleg49	(a	manera	de	resum	i	conclusió)	
	

“Ya	 son	 varias	 la	 voces	 críticas	 que	 reclaman	 para	 Macedonio	 Fernández	 el	
reconocimiento	 de	 pensador	 metafísico	 completamente	 original,	 con	 un	 aporte	
decisivo	 sobre	 la	 tarea	 del	 conocimiento	 en	 el	 siglo	 XX.	 Encerrado	 el	 problema	
metafísico	 en	 las	 grandes	 lecciones	 finales	 de	 Wittgenstein,	 Heidegger	 o	 Sartre,	 el	
“pensar”	de	Macedonio	 llega	a	conclusiones	más	radicales,	basado	en	una	metafísica	
empirista,	puramente	descriptiva	del	yo	y	de	los	fenómenos,	consiguiendo,	a	la	manera	
de	 Machado,	 “salir	 por	 el	 tejado”	 del	 problema,	 y	 situando	 la	 metafísica	 en	 una	
intemperie	radical.	El	eje	mayor	de	toda	la	obra	del	argentino	se	sitúa	en	la	naturaleza	
de	 la	 mirada	 o	 estar	 metafísico	 del	 autor	 y	 del	 lector,	 el	 “asombro	 de	 ser”	
parmenideano,	 imprescindible	 para	 poder	 interpretar	 los	 textos,	 de	 manera	 que	
salgamos	de	la	“tesis	realista”,	o	creencia	en	la	realidad	habitual	del	hacer	filosófico.	A	
partir	 de	 esa	 “infamiliaridad”	 con	 lo	 real	 cotidiano,	 y	 del	 procedimiento	 habitual	 de	
Macedonio	en	sus	textos	de	“irrealizar	al	 lector”,	 	Macedonio	crea	una	propuesta	del	
“hablar	claro”,	donde	la	textualidad	aparece	sin	citas	ni	aclaración	de	influencias,	como	
“un	taller	a	la	vista”,	en	diálogo	directo	con	el	lector.		

Muchos	son	los	temas	y	formas	genéricas	de	la	obra	de	Macedonio,	aunque	destaca	su	
obra	“No	toda	es	vigilia	 la	de	 los	ojos	abiertos”	(1928),	donde,	siguiendo	 la	estela	de	
algunos	 filósofos	 franceses	 del	 XIX,	 como	 Charles	 Renouvier,	 y	 del	 norteamericano	
William	 James,	 Macedonio	 exprime	 su	 pensar	 en	 un	 conjunto	 de	 aseveraciones	
descriptivas	 que	 conforman	 una	 propuesta	 abierta,	 pero	 definida,	 sobre	 el	 ser	 y	 la	
existencia,	que	podemos	sintetizar	de	esta	manera:	todo	es	ser,	y	no	hay	ni	no-ser	ni	
exterior	al	ser,	en	un	estado	permanente	de	ensueño,	despierto	y	dormido,	en	el	cual	
todo	aquello	que	se	ve	son	variaciones	de	los	estados	sensibles	del	ser,	único	elemento	
descriptivo	 posible.	 Ello	 es,	 en	 sí,	 un	 único	 y	 permanente	Misterio.	 El	 ser	 es	 sólo	 el	
estado	sentido	del	yo,	y	en	tanto	que	único	estado,	el	yo,	conceptualmente,	no	existe	
fuera	de	ese	estado	sentido	permanente.	Todo	reconocimiento	de	algo	es	tautológico,	
sea	 la	 afirmación	 “yo	 soy”	 o	 “la	 existencia	 existe”,	 por	 lo	 cual	 nada	 se	 puede	
fundamentar	ni	decir	 fuera	del	estado	de	“almismo	ayoico”,	o	alma	sin	yo,	que	es	el	
ser,	 un	 estado	 constante	 de	 psique	 que	 tiene	 todo	 existir	 y	 existencia	 a	 la	 vista,	 sin	
nada	 oculto	 o	 por	 desvelar,	 pues	 ese	 estado	 es	 una	 conciencia	 presencial	 absoluta.	
Comprendido	esto,	por	un	lado,	la	realidad	es	“el	misterio”,	y	no	“un	misterio”,	y	por	
																																																													
49	Extracte	de	la	lectura	crítica	realitzada	a	la	Fundació	Descartes,	Buenos	Aires,		el	día	26	de	Octubre	del	
2010,	en	ocasió	de	la	presentació	a	la	ciutat	del	llibre	La	intemperie	metafísica	de	Macedonio	Fernández,	
de	JMa	Uyà,	Documenta	Universitaria,	Girona,	setembre	del	2009,	amb	la	presència	de	dues	nebodes	i	
familiars	del	propi	Macedonio	Fernández.	Presentem	la	versió	original	que	va	ser	llegida	davant	d’ells.	
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otro	 lado,	 desaparece	 el	 “asombro	 de	 ser”,	 pues	 se	 comprende	 que	 el	 ser	 y	 su	
experiencia	 sensible	 son	una	unidad	mística,	una	unión	presente	de	 cada	 ser	 con	 su	
“todasensibilidad”,	en	estado	de	“autoexistencia	increada”.	Y	ese	es	el	estado	natural	
de	cada	ser	 sin	 conciencia	o	choque	metafísico,	 y	el	estado	 final	de	aquel	que	se	ha	
hecho	la	pregunta	metafísica.	

Esto	es	la	“Crítica	Total	del	Conocimiento”,	que	no	se	basa	en	un	sistema,	sino	en	una	
visión,	 de	 la	 cual	 quedan	 excluidas	 la	 mayoría	 de	 categoría	 filosóficas	 metafísicas,	
substancia,	idea,	causalidad,	etc.	El	problema	único	es	el	darse	de	la	experiencia.	Todo	
lo	 que	 se	 diga	 de	 más	 es	 un	 “vacío	 verbal”	 o	 “verbalismo”	 sin	 nota	 de	 realidad	
explicativa	real.	Estamos,	pues,	ante	una	ontología	radical,	un	cambio	epistemológico	
donde	el	ser	es	el	centro	único	de	todo	sin	nada,	y	ese	sin	nada	incluye	la	falsedad	de	
todo	 saber.	 Esta	 es	 la	 única	 y	 auténtica	 postura	 racional,	 frente	 a	 las	 “ontologías	
fantasmales”	de	la	metafísica	anterior,	y	en	su	cumbre,	de	Kant.	

Estamos	 pues,	 en	 el	 final	 no	 sólo	 del	 “racionalismo”	 sino	 también	 de	 todos	 los	
movimientos	del	saber	del	siglo	XX,	que	con	ansia	de	cientificidad,	se	perdieron	en	la	
retórica	 del	 lenguaje,	 sin	 ver	 que	 estamos	 sin	 cobertura	 epistemológica	 tanto	 en	 la	
realidad	como	con	el	lenguaje.	Estamos	sin	casa,	sin	discurso,	sin	idea	y	sin	símbolo,	es	
decir,	a	la	intemperie	metafísica.	Estamos	en	la	claridad	conciencial	del	no-saber,	que	
nos	 ha	 llevado,	 a	 modo	 de	 saltos	 cuánticos,	 del	 animismo	 al	 teísmo,	 de	 éste	 al	
racionalismo,	 y	 del	 racionalismo	a	 la	 pura	metafísica	descriptiva	de	Macedonio.	 Esta	
intemperie	sólo	resguarda	en	su	posibilidad	la	“pasión”	o	estado	afectivo	del	ser,	y	su	
realización	“altruística”,	o	sea	el	darse	del	otro	como	ética	o	realidad	de	la	praxis	vital.			

Se	 cierra,	 pues,	 toda	metafísica	 justamente	en	una	época	 y	 sociedad,	 la	nuestra,	 sin	
metafísica,	puesto	que	por	un	lado	la	desdeña,	y	por	otro	lado,	no	la	necesita.	Extraña	
convergencia	la	del	filósofo-poeta	y	la	del	burgués,	coincidiendo	antinómicamente	no	
en	 la	 nada,	 sino	 en	 la	más	 absoluta	 soledad	 existencial.	 Pero	Macedonio	 nunca	 dijo	
que	sin	saber	nada,	no	se	pueda	existir:	existimos	en	la	intemperie	metafísica.”	
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