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CURSOS	FUNDACIÓ	FITA	

EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA	

Part	tercera	

ON	SOM.	PROFETES	DEL	PRESENT	
Sessió	nº	24	(12,	XII,2018)	
	

La	Ignorància.	El	Tractat1.	La	intempèrie	metafísica	

JMa	Uyà	
	
	

Part	primera	
	
I.	La	Ignorància	
	
El	 Món	 i	 l’Existir	 no	 tenen	 possible	 Explicació	 Metafísica.	 Així	 doncs,	 estem	 en	 la	
Ignorància	Metafísica.	O	el	que	és	el	mateix,	vivim	en	la	intempèrie	metafísica.	

Aquest	és	el	corol·lari	final	de	tota	la	investigació	duta	a	terme	fins	ara	per	l’autor	des	
de	1986,	juntament	amb	Joaquim	Jubert2	a	partir	de	2007.	

L’explicació	definitiva	es	 troba	en	 l’assaig,	 inèdit,	Tractat	de	 la	 Ignorància	 (2014),	del	
mateix	autor.	

Ens	 basem	 per	 a	 tal	 afirmació,	 en	 primer	 lloc,	 de	 manera	 central	 i	 concreta,	 en	 el	
treball	 de	 crítica	de	 les	 idees	dut	 a	 terme	per	Charles	Renouvier3	 (1815-1903	 ),	 i	 les	
seves	afirmacions	sobre	la	consciència:	“La	ment	universal	és,	doncs,	el	corol·lari	de	la	
mortalitat	 de	 tota	 consciència.	 Però	 suprimida	 la	 consciència,	 no	 hi	 pot	 haver	
coneixement	possible	d’aquest	món	mortal.	Tal	és	la	senzilla	veritat	que	no	aconseguí	
descobrir	 tota	 la	 genialitat	 filosòfica	 del	 món	 antic”4,	 i	 que	 “la	 consciència	 és	 la	
condició	 de	 la	 representació	 de	 totes	 les	 coses	 i	 no	 pot	 posseir	 seguretat	 sobre	 cap,	

																																																													
1	Aquest	apunt	es	basa	en	l’assaig	inèdit	de	l’autor,	que	porta	per		títol	Tractat	de	la	Ignorància,	confegit	
durant	l’estiu	del	2013,	la	versió	definitiva	del	qual	es	tancà	l’abril	del	2014.	
2	En	relació	al	Coneixement	dins	els	cursos	El	Flâneur	Assegut	i	El	Flâneur	a	la	Finestra	duts	a	terme	entre	
2007	a	2010,	i	2015	a	2018,	a	Girona,	Fundació	Fita.	
3	Veure	Sessió	16,	7/V/2018,	“L’error	romàntic.	De	Hume	a	Renouvier,	sense	Nietzsche.”	
4	Los	dilemas	de	la	metafísica	pura,	Losada,	Buenos	Aires,	1944,	pàg.	190.	
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independentment	de	les	seves	pròpies	modificacions”5,	entre	un	conjunt	d’afirmacions	
taxatives	 sobre	 la	 causalitat,	 les	 doctrines	 metafísiques,	 la	 tesi	 realista,	 la	 raó,	
l’idealisme	 i	 l’afirmació	 final	 de	 que	 “la	 llibertat	 es	 revela	 com	 a	 principi	 de	
coneixement”6.	

I	en	segon	 lloc	a	totes	 les	tesis	 i	demostracions	explicades	per	Macedonio	Fernández	
(1874-1952)	en	l’apunt	anterior	a	aquest7,	basat	centralment	en	la	seva	obra	No	toda	
es	 vigilia	 la	 de	 los	 ojos	 abiertos	 (1928),	 augmentada	 posteriorment	 amb	 altres	
fragments	per	a	l‘edició	definitiva	feta	pel	seu	fill	Adolfo	de	Obieta	el	1967:	el	món	no	
és	donat,	som	una	autoexistència	increada,	som	un	“almismo	ayoico”	o	sense	jo,	i	res	
es	 pot	 demostrar,	 per	 la	 qual	 cosa	 res,	 existint,	 existeix,	 i	 som	 tant	 eterns	 com	
inexistents,	i	ni	existim	ni	hi	ha	metafísica	possible,	car	no	es	pot	demostrar;	només	hi	
ha	consciència	afectiva.	

Aquesta	remarca	no	és	gratuïta,	ni	vol	menystenir	 la	feina	de	molts	altres	autors	que	
han	treballat	en	la	mateixa	línia,	on	tots	ells	tenen	la	citació	deguda	en	el	tractat8,		sinó	
que	 vol	 indicar	 de	 manera	 incisiva	 quines	 han	 estat	 les	 posicions	 pel	 que	 fa	 a	 la	
metafísica	 final	 determinant	 per	 a	 aquesta	 tesi	 enunciada,	 degut	 a	 que	 cal	 fer-ne	 la	
remarca	 enfront	 la	 dispersió	 i	 la	 sobreopinió	 que	 suposa	 entrar	 en	 la	 bibliografia	
d’aquest	tema	durant	tota	la	Història	de	la	Filosofia.	

És	a	dir,	basant-nos	en	 les	obres	d’aquests	autors	 i	en	el	treball	propi,	 fem,	 i	hem	de	
fer,	una	esmena	a	la	totalitat	del	Coneixement	humà	explicat	fins	avui,	car	no	és	veritat	
que	 sapiguem,	 metafísicament	 parlant,	 res.	 No	 sabem	 res	 de	 res.	 Estem	 en	 la	
Ignorància	Absoluta.	

	

	

																																																													
5	Dilemas,	pàg	176,	trad.	del	castellà	de	l’autor.	Subratllat	de	Renouvier.	
6	Dilemas,	pàg	228,	trad.	del	castellà	de	l’autor.	Subratllat	de	Renouvier.	
7	Sessió	nº	23	(14,	XI,2018).	Macedonio	Fernández	(1874-1952).	La	Metafísica.	
8Nota	 VII:	 aquest	 llibre	 té	 uns	 pensadors	 de	 capçalera,	 als	 quals	 deu	 principalment	 el	 coneixement	 i	
l’assabentament	 de	 la	 faula	 humana	 en	 tota	 la	 seva	 extensió.	 Per	 ordre	 cronològic,	 són:	 Friedrich	
Nietzsche,	Charles	Renouvier,	Alfred	Jarry,	Fernando	Pessoa,	Antonio	Machado,	Macedonio	Fernández,	
Juan	Matus	i	Miquel	Bauçà.	
Tots	ells	són	pensadors	de	la	matèria	humana	en	tota	la	seva	profunditat,	o	sigui	que	tenen	la	categoria	
de	“metafísics”,	i	de	mestres	de	l’”ètica”,	i	han	desentranyat	la	fal·làcia	dels	falsos	metafísics,	i	per	tant	
moralistes,	com	Plató,	o	Aristòtil,	o	Sant	Pau,	o	Sant	Agustí,	o	Sant	Tomàs	d’Aquino,	o	Descartes	o	Kant,	
o	Bergson,	o	Heidegger,	o	la	legió	d’intel·lectuals	francesos	de	l’anomenat	Estructuralisme,	entre	molts	
altres	metafisitzadors	de	l’imaginari,	corruptors	del	Real,	retòrics,	venedors	de	fum.	
A	l’obra	dels	primers	remeto	al	lector	interessat	en	el	saber	del	no	saber,	i	als	interessats	en	les	estafes,	
o	saber,	a	les	dels	segons.	
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II.	Saber	que	no	sabem	
	
O	sigui	que	no	sabem,	i	per	tant,	l’únic	saber	possible	és	que	no	sabem.	

És	a	dir,	tot	allò	que	ens	pensem	que	sabem,	només	és	el	volum	de	vida	ara	i	aquí	que	
un	ésser	humà,	cada	ésser	humà,	té	present	en	la	seva	consciència,	però	aquest	saber	
només	és	nostre	com	a	estat	 sensible	de	 la	consciència,	de	manera	absoluta,	única	 i	
transitòria,	no	externalitzable	de	cap	manera,	ni	demostrable	de	cap	manera	pel	propi	
òrgan	que	conté	aquest	saber,	car	aquest	òrgan	no	és	una	eina	metafísica	en	absolut.	

Només	podem	anomenar	saber	o	coneixement	a	l’adonar-se,	assabentar-se,	d’aquest	
fet,	car	no	és	una	idea,	sinó	un	fet	real	i	pràctic	de	l’existir	total	de	cada	jo.	

Tota	 persona	 que	 vulgui	 ignorar	 aquesta	 Ignorància,	 viu	 en	 estat	 d’estultícia	 total	 i	
contínua,	 o	 sigui	 en	 estat	 d’Error	 Continu,	 pel	 fet	 que	 creu	 en	 la	 realitat	 real	 com	a	
quelcom	únic,	causal,	necessari,	amb	origen	i	fi.	Viu	en	la	Tesi	Realista.	

Com	sortir	 d’aquesta	 visió	 realista	del	món?	Doncs	normalment	no	en	 som	capaços,	
car	estem	atrapats	en	la	nostra	Importància	Personal,	o	valor	propi	del	jo.	Aquest	és	un	
fet	general	i	universal,	de	probablement	el	99’9	%	dels	individus.	

Per	entendre	què	és	això	de	la	metafísica,	i	per	tant	entendre	que	no	sabem,	cal	sortir	
de	l’estultícia,	tal	com	la	defineix	Miquel	Bauçà:	

“Entenc	per	estultícia	suprema	la	incapacitat	natural	de	percebre,	sentir	i	tractar	amb	
l’ésser”.9	

L’estultícia	és	un	estat	consciencial	que	no	sap	sortir	de	 la	 imatge	immediata	 i	causal	
del	 món;	 dit	 en	 termes	 de	 Juan	Matus,	 que	 no	 sap	moure	 el	 seu	 punt	 d’encaix	 en	
relació	al	Real,	 i	hi	queda	petrificat,	de	manera	que	 l’individu	no	surt	mai	de	 la	 seva	
ignorància	que	és	creure	que	sap,	i	no	s’adona	que	és	un	ignorant	metafísic.	

Moltes	 i	 variades	 són	 les	 actituds	 de	 cada	 individu	 per	 moure’s	 en	 aquest	 estat	
consciencial	 tancat	 i	 crèdul	 dins	 la	 seva	 existència,	 com	 tenir	 per	 ser,	 no	 saber	
renunciar,	 no	 saber	 fracassar,	 voler	 tenir	 poder,	 exigir	 ser	 estimat,	 voler	 tenir	 la	
Veritat,	 no	 respectar	 la	 Natura,	 no	 adonar-se	 de	 la	 Natura,	 no	 saber	 estar	 sol,	 no	
admetre	el	 silenci,	 creure	en	qualsevol	cosa,	 rasar-ho	tot	per	 la	 lògica	 racional,	voler	
veure	utilitat	i	només	utilitat	en	tot,	no	veure	la	mort,	no	acceptar	la	mort,	tenir	por	a	
la	 mort,	 fer	 lleis	 universals,	 crear	 discursos	 buits,	 no	 entendre	 les	 paradoxes,	 no	
acceptar-les,	 no	 saber	 no-fer,	 etc.,	 fins	 al	 punt	 que	 entra	 normalment	 en	 malaltia	
només	pel	simple	fet	de	no	tenir	gaire	o	gens	de	consciència	del	propi	fet	d’existir	i	de	
la	immensa	superioritat	inexplicable	de	tot	el	que	el	rodeja	i	del	fet	mateix	d’estar	viu	
vivint.	
																																																													
9	Miquel	Bauçà,	El	canvi,	Empúries,	Barcelona,1998.	pp.	239-241.	
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L’individu	viu	amb	absoluta	familiaritat	la	vida,	com	si	sabés	què	és.	Perquè	de	manera	
inconscient	vol	creure	que	el	món	és	definible	i	abastable,	que	es	pot	conjurar	la	mort,	
i	 que	 ell	 és	 lliure.	 Aquest	 estat,	 regular	 durant	mil·lennis	 per	 la	 humanitat	 (excepte	
alguns	moments	del	segle	Vè	a.e.a,	que	alguns	ho	van	saber	veure),	podríem	dir	que	és	
un	estat	 infantil	 de	 l’ésser,	 que	actua,	 creient-se	 adult,	 com	un	nen,	o	pitjor	que	un	
nen,	car	no	és	innocent	com	ell.	

	
	
III.	No	sabem	que	no	sabem	

D’ençà	de	la	modernitat	tecnològica,	aquest	encaix	estult	amb	el	Real	s’ha	aprofundit,	
gràcies	a	dues	noves	realitats,	la	mentida	publicitària	i	el	Real	Virtual.		

Entrem	en	un	doble	estat	d’estultícia,	car	vivim	rodejats	de	 la	 ignorància	publicitària,	
on	tot	existeix	en	relació	a	la	publicitat	que	pot	produir,	tant	personal	(xarxes	socials)	
com	econòmica	(mercat	publicitari),	on	res	és	el	que	és,	i	tot	ha	de	semblar	que	és.	

I	en	un	altre	nivell,	no	vivim	el	real,	sinó	marcadament	i	cada	cop	més,	vivim	en	el	real	
virtual,	 que	 ens	 comença	 a	 substituir	 com	 a	 individus,	 ja	 que	 opera	 per	 nosaltres	
cercant	 d’omplir-nos	 la	 vida	 i	 el	 temps,	 i	 ens	 allunya	 de	 la	 realitat	 immediata	
desarrelant-nos	 del	 fet	 present	 i	 únic	 del	 Real,	 elaborant	 un	 discurs	 general	 de	 la	
Distracció	o	Entreteniment.	

Entrem,	per	tant,	en	un	no	estat	de	consciència,	car	estem	contínuament	distrets	amb	
fets,	relats,	o	realitats	virtuals	que	no	existeixen	(xarxes,	internet,	tv,	i	pantalles	negres	
de	 tota	mena).	 I	aquest	 fenomen	no	és	propi	o	 local,	 sinó	global,	per	 la	qual	 cosa	 la	
fixació	antiga	en	la	realitat,	ara	queda	substituïda	per	una	fixació	encara	més	adictiva,	
o	 en	 aquest	 cas	 addictiva,	 que	 ens	 distreu	 completament	 del	 treball	 de	 la	 nostra	
consciència	(estem	sempre	en	un	no-pensar	i	un	no	veure	el	Real),	i	ens	assimila	a	tots	
globalment	 amb	 el	 mateix	 discurs,	 per	 la	 qual	 cosa	 passem	 a	 formar	 part	 de	 la	
“massa”,	en	general,	i	“massa	de	consumidors	“	en	particular.	

El	resultat	de	tot	plegat	és	aquest:	vivim	en	una	societat	purament	mercantilista,	que	
té	com		a	ideals	el	Consum,	la	Distracció	i	la	Comoditat	dins	un	context	consciencial	a-
metafísic.	

Però	 com	 assenyala	 Albert	 Caraco10	 (Constantinopla,	 1919-	 París,	 1971),	 “L’home	 no	
està	a	la	Terra	per	produir	i	per	consumir,	produir	i	consumir	mai	han	estat	res	més	que	
allò	accessori,	es	tracta	de	ser	i	de	sentir	que	estàs	existint,	la	resta	ens	rebaixa	al	nivell	
de	les	formigues,	de	les	termites	i	de	les	abelles”.	

																																																													
10	Caraco,	Albert	(Constantinopla,1919	-	París,	1971),	a	Breviario	del	Caos,	Ediciones	Sexto	Piso,	Madrid,	
2004,	pàg.	60.	Trad.	al	cat.	de	l’autor.	
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IV.	Hem	perdut	la	imatge	del	món	
	
L’actual	situació	dels	humans	és	el	d’un	grup	d’éssers	vius	creuant	un	univers	a	300	km	
per	 segon,	 sense	 tenir	 cap	 mena	 d’idea	 de	 res.	 La	 nova	 imatge	 del	 món	 és	 la	
ignorància:	

“...pero	el	concepto	einsteniano	del	mundo	en	modo	alguno	significa	ya	el		
cumplimiento	y	colmo	de	una	vislumbre	del	alma	sino	la	contradicción	con	
todas	 sus	 presunciones	 y	 figuraciones,	 y	 su	 mundo	 puede	 ser,	 todavía,	
pensado,	pero	no	ya	representado,	y	el	hombre	que	lo	piensa	tampoco	vive	
realmente	en	él.	La	generación	que	asimile	la	cosmología	moderna	al	grado	
de	 convertirla	 en	 su	 pensamiento	 natural,	 habrá	 de	 ser	 la	 primera	 que,	
después	de	varios	milenios	de	imágenes	cambiantes	del	universo,	habrá	de	
renunciar	a	la	posesión	de	una	imagen	de	su	mundo;	esto,	precisamente,	de	
vivir	en	un	mundo	no	imaginable,	será	un	sentimiento	peculiar	del	mundo,	
por	decirlo	así,	su	imagen	del	mundo:	“imago	mundi	nova	-	imago	nulla”.	

																																																																									Martin	Buber,	¿Qué	es	el	hombre?,	194211	

O	sigui	que	la	modernitat	ho	ha	aconseguit:	ja	no	tenim	cap	imatge	del	món,	justament	
perquè	a	base	de	voler	saber	hem	assolit	el	cim	del	no	saber.	O	sigui	que	més	val	no	
desitjar	res,	perquè	el	pitjor	és	aconseguir-ho.	Doncs	tant	ho	havíem	desitjat,	que	ho	
hem	aconseguit.	 La	nostra	ubicació	material	 i	 còsmica	ha	explotat,	 i	per	més	que	els	
cientificistes	insisteixen	en	què	ens	ho	podran,	algun	dia,	explicar	tot,	l’única	evidència	
és	que	resulta	inexplicable.	

El	problema	ancestral	de	l’origen,	finalment,	ha	sortit	a	la	llum:	no	hi	ha	origen.	I	així	
ens	 hem	 pogut	 adonar	 de	 quina	 és	 l’autèntica	 metafísica:	 la	 que	 no	 és.	 Totes	 les	
imatges	 del	món	 anterior	 s’han	 revelat	 com	una	 nihilitat,	 fan	 riure.	 I	 això	 ha	 passat	
perquè	vam	treure	els	déus	per	posar-hi	Déu,	i	vam	treure	Déu	per	posar-hi	la	Raó,	i	la	
raó	ens	ha	despullat	 (netejat,	diria	Bauçà)	de	tot	 l’imaginari,	 fins	que	 l’imaginari	 s’ha	
ensorrat,	i	ens	ha	deixat	com	després	d’un	terratrèmol:	a	la	intempèrie.	

Però	 una	 cosa	 hi	 hem	 guanyat:	 ara	 sabem	 realment	 perquè	 serveix	 la	 raó.	 Per	 no	
saber.	

	
	
V.	i	VI.	Estem	descompassats.	La	vida	pesa	
	
O	sigui	que	no	hi	ha	relat.	Poden	vostès	desar	els	llibres,	com	diu	Miquel	Bauçà.	Ja	no	
fan	 falta.	 És	a	dir,	 els	 llibres	metafísics.	Poden	deixar-los	que	 la	pols	els	 cobreixi	 i	 es	
																																																													
11	Fondo	de	Cultura	Económica,	1970	(1949),	México,	pàg.	35.	
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tornin	venerables,	més	enllà	del	seu	humorisme	latent	si	no	fos	per	les	desgràcies	que	
han	causat.	

Tal	 com	 assenyala	 Nicolàs	 Gómez	 Dávila	 “El	 progreso	 filosófico	 no	 consiste	 en	 la	
aparición,	sino	en	la	desaparición	de	tesis.”	Ben	vist.	En	això	hem	progressat	molt	fins	
arribar	a	 la	desaparició	de	qualsevol	tesis,	excepte	aquella,	 la	nostra,	que	té	una	sola	
tesis,	a	saber,	que	en	metafísica	no	hi	ha	tesis	que	valguin.	

Ara	bé,	donada	 l’estultícia	general	de	 la	població,	 la	seva	 ignorància	metafísica,	això,	
en	 comptes	 de	 ser	 un	 alliberament,	 tal	 com	 creiem	 que	 és,	 suposa	 un	 profund	
desassossec.	 I	 de	 manera	 paradoxal.	 Car	 cada	 cop	 vivim	 més	 en	 el	 present,	 sense	
passat	i	futur,	la	qual	cosa	és	bona,	però	provoca	prou	desconcert	a	qui	no	sap	perquè,	
ni	sap	que	és	bo.	Ens	desconcerta	veure	com	es	perd	el	passat,	la	memòria	(el	joves	no	
aprenen,	desaprenen)	i	no	tenim	plans	ni	tradició	cap	al	futur.	No	entenem	que	hi	hagi	
aquesta	rara	voluntat	d’oblidar	de	les	generacions	que	pugen,	aquesta	voluntat	d’estar	
distrets,	profundament	distrets,	aquesta	voluntat	de	no	fer	consciència,	de	tant	joves	
anant	d’aquí	 cap	allà	 sense	 concretar-se	ni	 en	ofici	ni	 en	benefici,	 aquesta	volatilitat	
dels	nous	treballs,	de	 les	opinions,	de	 les	 ideologies,	fins	 i	tot	de	 les	religions,	aquest	
anar	amunt	 i	avall	de	tothom,	creant	no	se	sap	què,	aquest	 intens	 fotografiar-se	a	si	
mateix,	 a	parlar	de	 si	mateix,	 l’aparició	d’un	materialisme12	 ferotge,	d’un	hedonisme	
fràgil	 però	 destructiu,	 de	 la	 variabilitat	 i	 fragilitat	 de	 les	 relacions	 amoroses,	 l’intens	
psicologisme	dels	 individus,	 infestat	de	malalties	 imaginàries,	 la	 debilitat	 de	 caràcter	
de	molts	ciutadans,	amagats	sota	el	seu	tenir,	la	soledat	de	moltíssima	gent	a	les	grans	
ciutats,	la	transformació	contínua	del	model	femení,	en	estat	d’ebullició	permanent,	i	
la	caducitat	estentòria	del	model	masculí,	i	la	manera	en	que	cap	dels	dos	s’acaben	de	
trobar,	la	buidor	de	la	major	part	de	les	arts,	absolutament	repetitives	i	comercials...	

No	passa	res.	És	el	canvi.	Ho	va	dir	Bob	Dylan	 i	ara	Miquel	Bauçà:	són	els	signes	dels	
temps.	Oblidar	el	passat	no	és	dolent,	perquè	el	passat	és	ple	d’errors,	i	recordar-lo	no	
sembla	que	ens	esmeni.	Oblidar	el	passat	de	veritat	vol	dir	saber	que	no	tornaràs	a	ser	
mai	com	vas	ser,	que	ja	no	ets	aquell	que	vas	ser,	que	ja	ets	un	altre.	Entrem	tots	en	
una	nova	soledat,	la	dels	individus	massificats	que	són	massa	i	individus	isolats	alhora.	
																																																													
12	 “El	materialisme	és	un	progrés	de	 l’abstracció	encara	que	es	doni	als	 seus	propis	ulls	 l’aparença	del	
contrari”,	diu	Charles	Renouvier,	a	Historia	y	 solución	de	 los	problemas	metafísicos,	Librería	Hachette,	
Buenos	 Aires,	 1950,	 pàg.	 440.	 Efectivament,	 aquest	 és	 l’error	 del	 materialisme,	 el	 no	 considerar	
metafísic	el	món	material,	els	fenòmens.	I	nogensmenys	són	precisament	els	fenòmens,	ja	que	no	hi	ha	
res	 més,	 allò	 metafísic	 de	 manera	 absoluta.	 L’atzucac	 del	 món	 modern	 és	 creure	 que	 ha	 superat	 la	
metafísica,	quan	l’única	cosa	que	ha	superat,	simplement	per	abandó	i	oblit,	no	pas	per	comprensió,	és	
la	 metafísica	 transcendent	 i	 idealista,	 que	 de	 fet,	 no	 fou	 mai	 una	 cosa	 realment	 metafísica,	 perquè	
metafísic	només	és	allò	que	és,	no	pas	allò	que	no	és,	i	com	diu	Nicolàs	Gómez	Dávila,	“El	idealismo	es	
una	teología	vergonzante”	(pàg.	180,	EI,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2009).	
La	 nostra	 societat	 es	 creu	 a-metafísica,	 la	 qual	 cosa	 és	 impossible,	 i	 no	 veu	que	 ara	 sí,	 ara	 que	 ja	 no	
tenim	falsa	metafísica,	és	precisament	l’existència,	la	matèria,	l’únic	problema	metafísic,	el	fet	d’haver-hi	
existència,	matèria.	I	nosaltres	com	a	forma	específica	d’aquesta	existent	matèria.	



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

	

	 1170	

Però	 això	 va	 en	 bon	 camí,	 car	 ja	 no	 ens	 emprenya	 el	 “veïnat”	 (classes,	 ruralisme,	
família,	orígens,	tradició...)	que	emprenyava	a	en	Bauçà	a	Felanitx.	La	nova	soledat	dels	
moderns,	que	molts	rebutgen,	però	que	hi	és,	car	cadascú	sap	ara	més	que	abans,	que	
està	sol,	i	fins	i	tot,	que	vol	estar	sol.	La	vida	de	moltes	persones,	ara,	és	com	viatjar	en	
metro	tota	l’estona.	

Però	 també	és	una	nova	 llibertat,	 si	hom	entén	que	és	una	 soledat	metafísica,	en	 la	
qual	tu	ja	ets	l’únic	responsable	del	que	et	passi,	o	soledat	ètica.	Tot	i	això,	per	a	molts,	
la	 vida,	 abans	 dura	 i	 concreta,	 ara	 pesa	 sense	motiu.	 Els	 consumidors,	 els	 gregaris,	
isolats	enmig	de	 la	 tecnologia	moderna,	 ja	no	 són	 com	els	 seus	avantpassats.	 Tenen	
una	 possibilitat	 consciencial	 nova,	 però	 la	 tecnologia	 no	 allibera,	 i	 el	 ritme	modern,	
sobretot	urbà,	cansa.	I	ens	distraiem	contínuament,	ens	droguem	amb	el	què	sigui	per	
tal	de	no	suportar	el	pes.	Però,	sense	consciència,	el	pes	hi	és	igualment,	i	emmalaltim	
sense	referents,	perduts	en	la	gran	massificació	comercial	i	la	buidor	de	l’art	que	se’ns	
proposa,	també	comercial.	

Car	la	vida	només	deixa	de	pesar	si	en	surts	per	dalt,	com	Machado,	per	la	teulada,	o	
sigui,	 la	 consciència,	 car	 es	 tracta	 de	morir	 sans,	 no	 pas	 de	morir	 distrets.	 I	 només	
podem	morir	sans	acceptant	la	ignorància	de	l’ésser.	

	
	
VII.	La	consciència	ignorant	
	

																																																																							“Ignorància,	La.	Això	s’aprèn.”	

																																																																																												Miquel	Bauçà,	El	Canvi	

Som	una	consciència.	O	no	som.	

Aquí	anomenem	“consciència”	a	un	estadi	més	ampli	de	coneixement	sobre	la	realitat,	
que	suposa	un	punt	de	vista	no	del	jo	immediat,	sinó	de	la	capacitat	conceptual,	és	a	
dir,	abstracte,	del	nostre	coneixement,	que	implica	“veure”	la	realitat	amb	el	mínim	de	
deformació	possible,	sense	estat	emocional,	sense	càrrega	imaginativa	o	verbal,	i	sense	
importància	 personal.	 En	 el	 seu	 nivell	mínim	 necessari,	 suposa	 adonar-se	 del	 fet	 de	
”ésser”	 d’un	mateix,	 i	 del	 fet	 de	 l’existir	 dels	 fenòmens	 que	percebem,	 a	 la	màxima	
distància	possible.	I	en	el	seu	nivell	màxim,	que	la	consciència	és	consciència	de	la	teva	
pròpia	ignorància	absoluta,	o	sigui,	metafísica.	

Fem	nostra	 l’afirmació	de	 Jean	Gebser13,	quan	escriu:	“La	consciència	és	 la	capacitat	
d’abraçar	aquelles	relacions	que	ens	constitueixen,	en	un	acte	d’integrar	i	de	dirigir	que	
es	produeix	contínuament.	Hem	de	tenir	clar	que	la	consciència	no	s’esgota	en	un	saber	
																																																													
13	Gebser,	Jean,	Origen	y	Principio,	Atalanta,	Vilaür	(Girona,)	2011,	pág.	307	(subratllat	i	trad.	al	cat.,	de	
l’autor)	
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formal,	ni	tant	sols	en	un	saber	reflexiu.	No	és	idèntica	al	procés	mental,	ni	es	limita	a	
la	 mera	 consciència	 del	 jo.	 La	 seva	 funció	 clarificadora	 no	 consisteix	 en	 la	 mera	
espaialització	i	temporalització.	No	és	un	mer	estar	davant	de	les	coses	i	dels	fenòmens,	
sinó	 un	 espectador	 que	 observa	 i	 també	 una	 instància	 actuant	 amb	 funcions	
regulatives.(...)	 la	 consciència	 és	 aquella	 intensitat	 que	 les	mutacions	 aconsegueixen	
completar	 en	 l’home	 (...)	 La	 manera	 que	 veiem	 el	 món	 depèn	 completament	 de	 la	
forma	-	el	contingut-	de	la	nostra	consciència.”	

I	encara	volem	afegir	i	fer	nostres	les	consideracions	de	Nicolás	Gómez	Dávila14:		

“La	conciencia	del	hombre	no	se	mueve	en	el	mundo,	sino	el	mundo	en	ella	
(...)	la	conciencia	humana	no	es	esquema	abstracto,	sino	condición	concreta;	
postulación	 absoluta	 ligada	 a	 la	 carne	 (...)	 La	 conciencia	 es	 individualidad	
inconfundible,	temporalidad	irrecusable,	espacialidad	patente.	La	conciencia	
es	persona,	en	un	instante	y	en	un	sitio.	

La	 condición	 concreta	 no	 es	 modo	 subjetivo,	 sino	 indisolubilidad	 de	 una	
conciencia	 y	 de	 su	 mundo.	 La	 condición	 es	 totalidad	 dada	 en	 simultánea	
plenitud.	

	(....)	Toda	experiencia	es	objeto	atado	a	una	conciencia	(...)	La	conciencia	en	
condición	concreta,	sin	embargo,	es	conciencia	en	perpetua	mudanza	(...)	el	
universo	 no	 es	 suma	 de	 datos	 presentados	 en	 una	 experiencia	 única,	 sino	
estructura	de	condiciones	concretas	con	sus	concernientes	experiencias	(...)	

Si,	en	efecto,	escapar	a	toda	condición	concreta	es	hazaña	imposible;	si	para	
ser,	 es	 inevitable	 que	 siempre	 seamos	 alguien,	 en	 algún	 sitio	 y	 en	 algún	
instante	 (...)	 no	 se	 desliza	 siempre	 como	 un	 viajer(a)	 intact(a)	 e	 inerte.	 En	
repentinas	 circunstancias,	 una	 conmoción	 geológica	 sacude	 la	 conciencia,	
altera	su	relieve	y	transmuta	sus	faunas	y	sus	floras	(...)	nuevo	modo	de	ver	
cosas	idénticas.	

(...)	la	percepción	es	el	acto	que	posesiona	a	la	conciencia.	Pero	la	percepción	
no	 es	 receptividad	 pasiva,	 sino	 intencionalidad	 dirigida	 y	 enfocada	 por	 un	
valor	 optado.	 Sólo	 hay	 objectos	 perceptibles	 a	 la	 luz	 de	 un	 valor.	 La	
experiencia	es	función	objetiva	de	una	opción.	

(...)	el	ser	no	se	revela	como	unidad	final,	sino	como	pluralidad	irreductibble.	
El	ser	es	infinita	presencia	de	seres.”	

La	 consciència,	 doncs,	 és	 la	 nostra	 única	 finestra	 al	 món.	 El	 nostre	 únic	 estat	
irrepetible,	i	la	nostra	única	possibilitat	d’opció	i	de	valor,	de	ser.	I	alhora	és	canviant,	i		
és	plural.	
																																																													
14		Textos,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2010,	pàg.90-94	
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Per	tant,	 la	major	part	d’allò	que	anomenem	consciència,	no	ho	és.	Fem	una	mínima	
utilització	de	 la	 consciència,	de	 la	mateixa	manera	que	 la	major	part	dels	 filòsofs	no	
han	fet	realment	consciència,	creient	en	la	Realitat	del	Real,	i	encara	pitjor,	oferint-nos	
un	origen	 en	un	 Supra-Real.	 I	 amb	ells,	 tots	 els	 humans.	 Sense	 adonar-se	 d’allò	 que	
tenim	davant	del	nas,	absolut	i	inexplicat.	

	
	
VIII.	La	llibertat	de	la	consciència:	el	viatge	consciencial	
	
Tot	humà,	al	néixer,	és	un	aprenent	de	l’existir.	I	hi	ha	la	possibilitat	que	un	dia	s’adoni	
de	 la	 seva	 llibertat	 estranya	 i	 de	 la	 seva	 total	 responsabilitat.	 Entre	 aquest	 néixer	 i	
aquesta	 possibilitat	 adulta	 de	 l’ésser,	 hi	 ha	 el	 viatge	 consciencial	 de	 l’ésser.	 Molts	
baixen	a	la	primera	parada.	Alguns	no	surten	de	l’estació.	Els	pocs,	viatgen	tota	la	vida.	

En	 general,	 les	 civilitzacions	 han	 anat	 produint	 també	 un	 viatge	 col·lectiu.	 I	 el	 que	
estem	veient	ara	és	producte	d’un	lent	i	llarg	desvetllament	consciencial.	Però	pel	camí	
hi	ha	hagut	tantes	marrades,	que	costa	veure	si	arribarem	a	algun	lloc,	o	descarrilarem	
definitivament	algun	dia.		

Un	error	fonamental,	realitzat	pels	moderns,	és	la	pèrdua	de	Respecte	a	la	Natura.	Per	
una	 altre	 banda,	 però,	 s’ha	 produït,	 en	 els	 pocs,	 l’aparició	 de	 la	 consciència	 de	 la	
consciència,	 un	 misteri	 (Bauçà	 declara	 que	 no	 sap	 com	 li	 ha	 passat)	 existencial	
producte	del	primer	misteri,	o	Misteri,	que	és	la	sorpresa	de	ser	(“asombro	de	ser”,	diu	
Macedonio).	Heràclit	diferenciava	entre	desperts	 i	adormits.	Parmènides	assenyalava	
els	que	es	fan	càrrec	de	la	situació,	i	els	que	no.	Car	per	ell	el	camí	de	l’home	és	el	camí	
de	l’ésser	en	el	respecte	del	que	realment	és,	que	és	l’impenetrable,	i	no	pas	el	camí	de	
la	unitat	del	ser,	o	dels	que	perden	el	respecte	a	la	Ignorància,	que	perden	el	respecte	
a	la	Natura	i	a	ells	mateixos,	ens	diu	en	el	seu	poema,	un	cop	ben	traduït	i	ben	llegit15.	

Perquè	Parmènides	ens	diu	que	l’Ú	i	el	plural	són	alhora,	i	que	l’ésser	és	una	esfera,	car	
és	tancat	per	tot	arreu	com	una	esfera,	car	el	pensar	i	el	ser	i	 la	realitat	són	una	sola	
cosa,	i	tot	és	real	i	inexplicat	alhora,	i	cada	cosa	és	absoluta	en	ella	mateixa,	i	cada	cosa	
és	diferent	a	cada	instant,	tal	com	afirma	també	Antonio	Machado.	Però	no	diu	enlloc	
que	el	plural	sigui	aparença,	i	l’ésser	la	unitat	o	essència,	i	que	per	tant	l’Ésser	encarni	
una	veritat,	i	el	Real	només	una	aparença	canviant	d’una	essència	natural	de	les	coses.	
Zenó	el	llegeix	malament,	ignora	que	res	és	Ú	Immòbil	mai,	sinó	que	cada	cosa	és	una	
en	ella	mateixa,	 i	per	 tant	diferent	d’ella	mateixa	a	cada	moment,	car	 tot	és	sempre	
canviant.	Zenó	no	admet	la	paradoxa	insoluble	de	l’Ú	i	el	plural	alhora,	i	mira	de	trobar	
darrera	del	Real	un	altre	estadi	previ	essencial,	que	no	hi	és,	car	només	l’imagina.	Zenó	
cerca	en	el	que	hi	ha	el	que	no	hi	ha.	

																																																													
15	Ferrer	Gràcia,	Joan,	El	pensament	presocràtric,	Edicions	de	la	l·l,	Girona,	2011,	pàg.74	en	endavant.	
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Aquest	 raonament	 el	 fa	 Zenó16,	 obrint	 així	 les	 portes	 de	 la	 consciència	 a	 un	 pensar	
transcendent,	al	més	enllà,	a	la	idea	de	Déu,	i	a	Plató.	Error	gravíssim	en	el	viatge	de	la	
consciència,	que	se	salta	una	llei	metafísica	essencial:	que	la	consciència	no	pot	sortir	
mai	 d’ella	 mateixa,	 car	 s’ignora	 absolutament.	 Aquesta	 és	 la	 tesis	 de	 Charles	
Renouvier,	un	cop	feta	la	crítica	de	les	idees,	tal	com	n’hem	fet	citació	a	l’inici.		

Però	 l’error,	 al	 nostre	 veure,	 es	 va	 produir,	 i	 ha	 produït	 dos	 mil	 cinc	 cents	 anys	
d’idealisme	platònic,	i	de	religiositat	cristiana.	

	
	
IX.	La	ignorància	oriental	
	
Però	la	consciència	ha	viatjat	per	altres	llocs,	i	a	l’Orient	la	visió	de	Parmènides	la	van	
assolir	al	mateix	temps.	Metafísicament,	els	orientals	no	han	perdut	mai	el	Respecte.	
Per	ells	la	realitat	és	aparença,	si,	però	perquè	és	real	i	 irreal	alhora,	indemostrable,	i	
no	 pas	 perquè	 tingui	 cap	 possibilitat	 transcendent.	 Les	 religions	 bramàniques	 i	
hinduistes	 no	 ho	 van	 veure	 així,	 i	 per	 això	 van	 perseguir	 ferotgement	 als	 budistes,	
especialment	entre	els	segles	II	al	X,	i	per	això	el	budisme	va	viatjar	a	la	Xina,	on	es	va	
trobar	amb	el	taoisme,	que	venia	a	dir	el	mateix,	i	encara	va	arribar	al	Japó,	on	recollint	
la	versió	xinesa,	en	van	dir	“zen”,	adaptant	la	fonètica	xinesa	a	la	japonesa.	

De	 manera	 general,	 budisme,	 taoisme	 i	 zen,	 no	 creuen	 en	 res,	 car	 la	 realitat	 és	
aparença	perquè	de	fet,	no	és	(o	sigui	és,	però	no	té	fonament).	Macedonio	Fernández	
diu	el	mateix.	Tot	és	un	misteri,	tot	és	un	no	saber;	saber	és	saber	que	no	saps.	Això	és	
la	“il·luminació”.	El	jo	ho	és	tot,	i	al	morir	torna	al	Tot.	Però	el	tot	no	és	res.	Res	que	es	
pugui	saber	o	fixar.	

A	Orient	 hi	 ha	 dues	 grans	 corrents	 al	 respecte:	 la	 que	 propugna	 el	 Nirvana,	 o	 estat	
d’anul·lació	de	la	consciència,	i	la	que	propugna	el	Zen,	o	estat	de	màxima	consciència.	
La	diferència	és	radical,	i	encara	que	pugui	semblar	que	al	final	hi	ha	el	mateix,	el	no-
res	o	buit,	 la	diferència	del	 camí	és	 fonamental,	 car	un	nega	 la	vida,	 i	 l’altre	 l’afirma	
completament,	encara	que	totes	dues	no	en	puguin	dir	res.	

El	Nirvana	ens	porta	a	desaparèixer,	per	negació	de	la	vida,	fugint	del	món	i		aminorant	
la	mort,	 morint	 en	 vida	 o	 adormint-te.	 Es	 tracta	 del	 quietisme,	 que	 és	 negador	 del	
món.	

Pel	 Zen,	 la	 “il·luminació”	 és	 un	 veure	 consciencial	 de	 tota	 la	 plenitud	 del	migdia	 (la	
Siesta	Evidencial	de	Macedonio)	de	 la	vida,	que	es	provoca	per	un	“despertar”	de	 la	
consciència	sense	 tallar	mai	el	pensar	 i	 sense	oblidar	mai	els	objectes	o	Real.	És	una	

																																																													
16	Ferrer	Gràcia,	Joan,	El	pensament	presocràtric,	Edicions	de	la	l·l,	Girona,	2011,	pàg.76.	
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vida	de	parlar	i	de	fer,	una	praxis	de	la	consciència	amb	el	Món,	en	el	Real,	que	és	on	hi	
ha	el	saber	del	no	saber,	car	no	té	començament	ni	final,	igual	que	el	Real.	La	mort,	pel	
Zen,	es	produeix	per	la	plenitud	de	la	consciència,	com	per	Juan	Matus,	l’indi	yaqui,	a	
cara	descoberta,	i	no	fa	mal,	perquè	hom	està	plenament	realitzat,	s’ha	begut	la	vida	
tota,	i	morir	només	és	un	canvi	d’estat,	una	variació	de	la	consciència	cap	al	no-res.	

Es	tracta,	per	tant,	no	pas	d’assolir	la	desaparició	de	l’ésser,	sinó	la	llibertat	de	l’ésser	
en	vida.	No	es	tracta	de	fugir,	de	marxar	a	través	de	la	meditació	del	buit,	sinó	de	viure	
ara	i	aquí	a	través	del	treball	a	ple	rendiment	de	la	consciència.	Com	diu	algú,	tenir	els	
ulls	oberts	al	carrer,	i	no	pas	tancats	dins	un	monestir.	

Apart	d’això,	el	orientals	no	han	caigut	mai	en	el	noms,	com	hi	hem	caigut	a	Occident.	
Per	 això	 Macedonio	 Fernández	 assenyala	 que	 a	 “occident”	 el	 saber	 és	 “puro	
verbalismo”.	Car	aquí	ho	hem	 fet	 tot	al	 revés	que	a	Orient:	 creiem	en	el	 llenguatge,	
creiem	en	 la	 raó,	 creiem	en	 la	 realitat,	 creiem	en	el	 jo,	 creiem	que	 cos	 i	 pensar	 són	
coses	 diferents,	 creiem	 en	 la	 llibertat	 exterior,	 creiem	 en	 la	 matèria,	 creiem	 en	 la	
explicabilitat	i	la	lògica	humanes,	i	creiem	en	el	ser	de	l’ésser	i	en	el	fer.	

Orient,	pel	que	fa	a	 la	metafísica,	mai	 la	comenta	ni	pretén	dir-la,	no	cal.	Per	ells	tot	
flueix,	 pensen	 amb	 tot	 el	 cos,	 arriben	 a	 la	 consciència,	 més	 enllà	 de	 la	 simple	 raó,	
abandonen	la	vanitat	del	jo,	saben	que	tota	llibertat	és	interior,	que	el	ser	és	i	no	és,	
que	no	cal	fer	i	que	només	cal	estar.	Es	comporten	com	adults	contemplatius,	i	no	com	
nens	adelerats.	Saben	que	per	ser	cal	no	fer,	mentre	els	occidentals	no	són	res	si	no	
fan	 (coses).	 I	 és	 curiós,	 perquè	 aquells	 que	 no	 han	 fugit	 del	 Real,	 perquè	 el	 veien	
correctament,	 al	 nostre	 veure,	 són	aquells	 que	han	perdut	històricament	en	el	 Real,	
sobrepassats	 per	 aquells	 que	 fugint	 del	 Real	 cap	 a	 un	 imaginari	 idealista,	 i	 fins	 i	 tot	
creant	 un	Real	 Virtual,	 han	 acabant	 dominat	 a	 totes	 les	 cultures	 lligant-les	 a	 la	 seva	
visió	realista/racionalista	i	immediata,	sense	cap	metafísica.	

Però	ja	se	sap	que	el	món	és	dels	molts,	i	no	dels	pocs.	A	Orient	els	pocs	van	veure-hi	
molt	 clar,	 però	 els	molts	 no	 en	 sabien	un	borrall,	 apart	 de	 convertir	 tot	 allò	 en	 una	
religiositat	popular.	Aquests	molts	orientals		no	han	tingut	cap	problema	en	abraçar	la	
causa	occidental.	 I	 en	 canvi,	 els	pocs	d’Occident	han	 finalment	 vist	 allò	que	els	pocs	
orientals	van	veure	des	de	l’inici	del	viatge	de	la	consciència.	

	
	
X	i	XI.	La	resistència	dels	molts.	La	Tesi	Realista	
	
Jean	Gebser	ens	diu:	“	No	hi	ha	el	que	s’anomena	l’inconscient.	Només	hi	ha	diferents	
formes	(o	 intensitats)	de	consciència:	una	màgica,	que	és	unidimensional;	una	mítica,	
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que	és	bidimensional;	una	mental,	que	és	tridimensional;	i	n’hi	haurà	una	quarta,	que	
serà	tretradimensional	i,	en	conseqüència,	complerta.”17			

Seguint-lo	 a	 ell,	 els	 humans	 tenen	 diferents	 estats	 de	 consciència:	 màgica,	 mítica,	
religiosa,	 racionalista	 i	 consciencial.	 Les	 quatre	 primeres	 es	 basen	 en	 saber,	 en	 un	
saber,	mentre	que	l’última	es	basa	en	no	saber.	

Tots	aquests	estats	cohabiten,	per	dir-ho	així,	en	l’actual	massa	humana.	Cap	d’ells	ha	
desaparegut	completament,	encara	que	ens	sembli	que	l’estat	racionalista	predomini.	
Les	 religions	no	se’n	van	cap	a	casa,	 i	 totes	es	 funden	en	anteriors	etapes	mítiques	 i	
màgiques.	I	el	racionalisme	també	té	els	seus	mites	i	els	seus	déus,	de	manera	que	es	
podria	afirmar	que	som	idòlatres	contumaços,	que	volem	creure,	que	volem	tenir	una	
fe	que	ens	faci	d’assegurança	metafísica	de	 la	realitat,	 i	per	això	creiem	en	qualsevol	
cosa.	

“La	 vanitat	 és	 una	 forma	 d’ignorància	 portada	 a	 certa	 temperatura”	 ens	 diu	 Josep	
Pla18.	Certament	els	humans	som	vanitosos,	perquè	creiem	sobretot	que	podem,	i	hem	
de	 saber,	 sense	 adonar-nos	 que	 aquesta	 és	 una	 suprema	 ignorància.	 Però	 com	 que	
som	estults	i	gregaris,	ens	costa	molt	entrar	en	un	nou	estadi	o	estat	de	la	consciència,	
aquell	que	ens	diu	que	no	sabem,	perquè	aquest	nou	estadi	només	pot	arribar	per	un	
treball	de	la	consciència	individual,	un	a	un,	mai	en	massa.	

Així	que,	sigui	quin	sigui	l’estat	de	la	consciència	de	cada	individu,	viu	resoltament	dins	
la	Tesi	Realista.	

“El	mètode	realista	és	el	principi	generador	de	la	violència	fet	al	sentiment	en	les	seves	
doctrines;	 i	 ha	 estat	 sota	 la	 influència	 del	 seu	 imperi,	 que	 no	 és	 altre	 que	 el	 de	 la	
imaginació,	 tot	 i	 que	 extraviada	 de	 les	 seves	 vies	 naturals,	 que	 els	 pensadors,	 els	
filòsofs	o	teòlegs,	consagrats	al	culte	de	la	Raó	pura,	o	a	la	persecució	d’un	Déu	que	ells	
mateixos	titllaren	d’inaccessible,	s’esforçaren	per	elevar	el	pensament	per	sobre	de	les	
seves	condicions,	cercant	 la	veritat	 fora	de	 les	 lleis	de	 l’enteniment,	o	sigui	 la	realitat	
fora	 de	 la	 consciència”,	 en	 diu	 Charles	 Renouvier19.	 I	 afegeix:	 “Malgrat	 el	 poderós	

																																																													
17	 Gebser,	 Jean,	 ob.	 cit.,	 pàg.	 306	 (traducció	 al	 cat.	 de	 l’autor)	 Nota	 a	 la	 nota:	 La	 complitud	 de	 la	
consciència,	però,	és	un	fet	que	tampoc	no	podrem	saber	mai.	Car	tota	complitud,	és	un	final,	una	mort.	
18	Josep	Pla,	Notes	disperses,	OC,	XII,	394.	
19	 Renouvier,	 Charles,	 Histoire	 et	 solutions	 des	 problèmes	 métaphysiques,	 1901	 (edició	 castellana,	
librería	 Hacchette,	 Buenos	 Aires,	 1950)	 (trad.	 al	 cat.	 de	 l’autor).	 Sobre	 la	 tesis	 realista,	 també	 a	 Les	
dilemmes	 de	 la	 metáphisique	 pure	 (1901),	 ed.	 castellana	 Losada,	 Buenos	 Aires,	 1944,	 p.	 193	 en	
endavant,	on	diu:	“La	tesi	oposada	al	realisme	(...)	té	el	seu	punt	de	partida	en	la	consciència	i	no	en	un	
principi	específic	del	món	extern”	(p.193);	“no	es	tracta	de	la	consciència	empírica	(...)	sinó	del	concepte	
del	jo	o	persona:	del	jo	generalitzat	en	tant	que	condició	sine	qua	non	del	pensament	i	expressió	genèrica	
dels	individus	dotats	de	consciència”	(pàg.194);	“Tot	pensament	es	refereix	a	una	consciència	que	no	pot	
tenir	per	objecte	altre	 cosa	que	ella	mateixa	amb	 la	 finalitat	de	 testimoniar	 la	 seva	pròpia	percepció”	
(pàg.	194);		“La	hipòtesi	de	la	cosa	com	a	principi	condemna	els	mètodes	realistes	al	greu	error	lògic	que	
consisteix	en	deduir	del	principi	 inconscient,	superposat	al	món,	la	consciència,	sense	la	qual	el	món,	la	
seva	existència	i	el	seu	pretès	principi	no	poden	ser	representats”	(pàg.	197).	
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instint	 que	 ens	 fa	 creure	 en	 l’existència	 d’objectes	 residents	 fora	 de	 nosaltres,	 que	
segueixen	essent	un	cop	desapareguda	la	nostra	consciència,	no	seria	contradictori	que	
tot	el	que	percebem	no	fos	realment	altre	cosa	que	la	manera	objectiva	de	les	nostres	
percepcions	 en	 correlació	 a	 la	 seva	 manera	 subjectiva,	 de	 tal	 forma	 que	 ambdues	
maneres	 reunides	 no	 fossin	més	 que	 afeccions	 correlatives	 de	 la	 nostra	 consciència.	
Aquest	 punt	de	 vista	paradògic	 és	 útil	 per	 a	 persuadir-nos	d’una	 veritat	 estretament	
vinculada	 al	 principi	 de	 relativitat;	 a	 saber,	 que	 la	 consciència	 és	 la	 condició	 de	 la	
representació	de	totes	les	coses	i	no	pot	posseïr	seguretat	sobre	cap	independentment	
de	les	seves	pròpies	modificacions.”20		

Si	 la	consciència	és	 la	condició	de	representació	de	totes	 les	coses,	 la	consciència	no	
pot	 fonamentar	 res	 fora	 d’ella	mateixa,	 i	 tampoc	 a	 ella	mateixa.	 Per	 tant,	 qualsevol	
saber	sobre	allò	de	 fora	o	sobre	 la	meva	consciència,	no	té	 fonament.	Es	creure	que	
amb	mesura	humana	es	pot	mesurar	la	desmesura	còsmica.	Aquesta	es	la	pretensió	de	
la	 Tesi	 Realista	 basada	 irònicament	 en	 el	 realisme	 i	 la	 racionalitat	 (humana).	
Macedonio		Fernández		afirma	que	som	un	estat	de	sentir,	i	que	no	podem	demostrar	
l’exterior.	 No	 es	 pot	 fer	 metafísica	 més	 enllà	 de	 l’ésser,	 o	 sigui	 que	 no	 es	 pot	 fer	
metafísica,	 car	 tot	 és	 físic.	 I	 la	 Tesi	 realista	 és	 paradoxalment	 la	 fixació	 d’un	model	
imaginari,	 una	 farsa	homogeneïtzadora	partint	de	 la	 comoditat	 i	 el	 consens	ordinari.		
La	raó	és	i	ha	de	ser	l’eina	central	de	pensar,	com	també	veu	Juan	Matus,	però	no	pas	
del	Món,	car	el	Món	no	té	cap	raó.	El	Món	objectiu	no	existeix.	No	el	podem,	si	fos	el	
cas,	assolir.	Ni	el	Real	objectiu	extern,	ni	el	Real	intern	absolut	irreal	(consciència),	són	
demostrables.	 Tot	 és	 ú	 en	 cada	moment	 extraordinari,	 i	 no	 podem	 convertir-ho	 en	
ordinari,	perquè	fent	això	cometem	un	oblit	metafísic,	que	és	suposar	o	creure	el	que	
no	es	pot	suposar	ni	 creure.	No	podem	cloure	el	món	en	un	 límit	 ingenu,	 i	al	mateix	
temps	estem	en	un	límit	server:	cada	jo	és	un	tot,	una	esfera	parmènidea,	i	no	veiem	
cap	exterior,	sinó	i	sempre	el	nostre	estat	de	visió	interior	de	la	consciència.	Som	un	Ú	
amb	el	Tot,	i	aquest	Ú	i	aquest	Tot	són	el	mateix	metafísicament	parlant.	

La	Raó	Imaginativa	no	és	pensar.	Pensar	és	discernir	amb	la	raó	el	que	hi	ha	del	què	no	
hi	ha,	el	ser	i	el	no	ser,	i	adonar-se	que	del	què	no	hi	ha,	res	es	pot	dir	ni	extreure,	i	que	
del	què	hi	ha,	 tampoc,	perquè	hi	és	 tot	 i	hi	 som	tots	a	dins	com	una	sola	cosa.	Això	
digué	Parmènides	i	els	moderns	anomenats	abans.	Car	hi	ha	un	“Límit	Òntic”.	

Que	 els	 instints,	 la	 imaginació,	 la	 por	 o	 la	 comoditat	 no	 ens	 ho	 deixin	 veure	 és	 un	
problema	del	l’estat	de	consciència	de	cada	individu,	que,	lliurement	o	no,	car	això	no	
es	pot	saber,	vol	creure	en	qualsevol	cosa,	i	en	diu	“coneixement”	o	“saber”.	

	
	

																																																													
20	Íbid,	pàg.176,	trad.	al	cat.	de	l’autor.	Subratllat	de	Renouvier.	
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Part	segona	
	

XII.	L’estat	consciencial	
	
Anomenem	 “estat	 consciencial”	 aquell	 en	 què,	 sortint	 de	 l’estat	 purament	 racional,		
l’ésser	ha	arribat	a	la	consciència	ètica	i	metafísica,	a	saber,	ètica,	car	està	condemnat	
a	ser	lliure	(en	allò	que	fa),	tal	com	indicà	Jean	Paul	Sarte	a	l’Etre	ét	le	Néant21,	que	és	
el	mateix	que	dir	que	ha	de	ser	responsable,	és	responsable,	vulgui	 	o	no,	de	tot	allò	
que	 fa;	 i	 metafísic,	 car	 coneix,	 s’adona	 del	 límit	 existencial,	 centrat	 en	 el	 seu	 límit	
perceptiu,	el	del	seu	jo	consciencial	absolut,	on	allò	que	és,	és,	ara	i	aquí,	i	el	que	no	és,	
no	 és,	 mai	 i	 enlloc.	 Que	 sap,	 per	 tant,	 que	 la	 qüestió	 metafísica	 és	 absolutament	
irresoluble.		

Aquest	 és	 un	 estadi	 inèdit	 de	 l’humà,	 car	 és	 aliè	 a	 qualsevol	 intent	 de	 fer-lo	
transcendir,	i	de	convertir-ho	en	poder.	Aquest	estat	prové	de	les	condicions	de	treball	
de	la	consciència	que	li	ha	creat	l’estat	a-metafísic	de	la	societat	moderna	occidental.	
La	 desídia	 espiritual	 dels	 moderns,	 essencialment	 de	 la	 societat	 burgesa,	 liberal	 i	
capitalista,	 ha	 posat	 fi	 a	 l’imaginari	 metafísic,	 fins	 al	 punt	 de	 viure	 ignorant	 tota	
postulació	metafísica.	Aquells,	per	tant,	que	han	sentit	de	manera	vertadera,	un	estadi	
espiritual,	s’han	vist	abocats	a	fer	un	salt	consciencial,	car	la	seva	civilització	era	buida	
de	 tota	 resposta,	 i	 la	 resposta	 que	 han	 trobat	 ha	 estat	 una	 superació	 de	 totes	 les	
respostes	anteriors,	 ja	que	 la	caiguda	de	 l’imaginari	metafísic	que	ha	omplert	 tota	 la	
humanitat	des	del	seu	origen,	ha	revelat	el	que	hi	ha,	el	buit,	el	no	saber.	

Aquest	estadi	de	la	consciència	provoca	un	alliberament	de	tota	creença,	de	la	recerca	
de	la	veritat	i	de	la	idolatria,	tal	com	cínics	i	escèptics	ja	van	plantejar	obertament.	I	en	
segon	 lloc,	ens	 fa	definitivament	 responsables	de	nosaltres	mateixos,	conscients,	per	
una	banda,	i	lliures	per	l’altra.	

Mort	 el	 llop,	 podríem	 dir	 (Màgia,	 Religió,	 Raó),	 la	 casa	 de	 l’ésser	 queda	 en	 “epojé”	
reposant	 en	 la	 intempèrie	 existencial.	 Som	 un	 pur	 estar	 aquí.	 Podem	 entrar	 en	 la	
indiferència	 i	 en	 la	 no-compassió,	 o	 ataràxia,	 dins	 de	 la	 impecabilitat,	 o	 ètica,	 sense	
gota	de	nihilisme	(positiu	o	negatiu	deixen	de	tenir	sentit).	La	vida	és	aquí,	tota	plena,	
rodona,	present,	diürna.	Res	és	ocult.	Tot	és	 incomprensible.	El	misteri	no	és	allà	o	a	
dalt	o	a	baix:	és	aquí,	ara	i	sempre.	I	això	no	és	absurd,	car	alguna	cosa	per	ser	absurda	
ha	de	tenir	un	cantó	lògic,	i	això	ni	és	lògic	ni	és	absurd:	només	és.	

																																																													
21	J.P.	Sarte,	L’étre	et	le	néant,	Gallimard,	París,	1943;	ed.	castellana,	Losada,	Buenos	Aires,	1966,	pp.543	
a	546.	
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Ricardo	Reis22	diria	que	si	es	vol,	la	vida	és	ampla	i	suau.	No	cal	tenir	res	al	cap,	només	
mirar	i	admirar	el	que	hi	ha.	No	es	tracta	de	ser	contemplatiu	i	inactiu,	sinó	de	no	ser	
reactiu.	De	no	ser	algú	ple	de	judicis	i	prejudicis,	ple	d’opinions	podrides,	ple	de	noms	
de	 les	 coses	 sense	 les	 coses,	 perquè	 les	 coses	 no	 tenen	 nom,	 ja	 que	 no	 es	 pot	
preguntar	“què	és	això”,	perquè	qualsevol	resposta	serà	un	error.	L’estat	consciencial	
no	sap	res,	no	espera	res.	Fa,	i	allò	que	fa	és	consciencialment	un	no-fer,	però	ho	fa	car	
no	actuar	és	negar	la	vida,	i	la	consciència	no	és	negar	la	vida,	només	és	no	entendre-la,	
i	cal	viure-la	amb	passió,	en	la	seva	totalitat,	car	tota	negació	és	una	por,	una	fugida.	I	
no	tem	la	mort	perquè	de	fet	ja	està	mort.	Però	això	li	permet	tota	la	passió	en	la	vida	
sense	dolor,	car,	com	l`art	per	a	Machado,	no	importa.	I	no	té	problemes	psicològics,	
car	s’ha	adonat	dels	problemes	existencials,	i	un	cop	adonat	del	problema	metafísic,	ja	
no	en	té	ni	d’existencials,	perquè	no	tenen	sentit.	Així	que	pot	estar	alegre	o	trist,	com	
vulgui,	i	ser	ètic	com	vulgui,	perquè	sempre	viu	avui,	i	no	demà	ni	ahir,	com	la	majoria.	
L’estat	 consciencial	 ha	 fet	 una	 desinstal·lació	 del	motllo	 cognitiu	 que	 ens	 posen	 de	
petits,	 ha	 recapitulat	 tot	 el	 que	 li	 han	 dit	 que	 era	 i	 que	 havia	 de	 fer,	 i	 n’ha	 llençat	
l’inventari	per	la	finestra,	perquè	tot	era	mentida.	

El	seu	únic	objectiu	és	estar	sa	de	cos	i	ànima,	i	tenir	màximament	lliure	la	consciència.	

I	saber	que	cal	netejar-la	cada	dia,	i	que	no	cal	guardar	res	del	passat.	I	que	aquesta	és	
una	feina	solitària,	de	l’estar	sol,	i	l’adonar-se	que	sempre	estàs	sol23.	Que	és	una	feina	
sense	“mestre”	ni	“veritat”,	car	no	saps	res.	Que	és	la	feina	de	no	passar	la	vida	com	
“una	bola	d’idiotes”	(Juan	Matus),	i	no	pertànyer	a	la	“raça	dels	imbècils”	(Bernanos).	

	
	
XIII	i	XIV.	La	llibertat	consciencial.	El	“veure”	
	

	“La	llibertat	és	la	condició	del	coneixement.”	

Jules	Lequier24	

Sense	 una	 llibertat	 consciencial	 no	 lligada	 als	 instints	 ni	 a	 les	 fixacions	 simples	 del	
contacte	 perceptiu,	 la	 vida	 dels	 humans,	 com	 s’ha	 vist	 en	 la	 Història,	 és	 un	 infern,	
																																																													
22	Heterònim	neopagà	de	Fernando	Pessoa,	que	va	escriure	un	conjunt	d’odes	classicitzants.	
23	 “La	 solitud	 subministra	 el	 plaer	 suprem,	 car	 és	 la	 resposta	 correcta	 metafísica	 a	 l’absurditat	 de	
l’existent,	que	té	com	a	característica	principal	i	obsessiva	la	cohabitació,	la	“convivialitat“	(convivència),	
la	barreja,	al	preu	que	sigui.	 I	Déu	sap	si	 les	víctimes	d’aquesta	trama	estan	disposades	a	pagar	preus	
altíssims	perquè	això	sigui	així.	Si	hom	arriba	a	aquest	trencament,	 la	solitud	activa	aquest	plaer	únic	 i	
incomparable,	car	és	compost	del	plaer	del	guany,	del	plaer	de	la	venjança	i	del	plaer	de	la	gratuïtat	o	
l’esforç	 zero.	 Si	 en	 la	 vida	 corrent,	 gaudim	 a	 trossos	 i	 malament	 d’aquestes	 tres	 coses,	 en	 l’estat	 de	
solitud	 les	 vivim	 i	 assaborim	 integralment.	 Potser	 caldria	 afegir-hi	 el	 plaer	 de	 la	 llibertat	 i	 també	
l’absència	d’amor,	pero	és	 redundància.	Aquestes	coses	 ja	van	 implícites	en	el	paquet	cabdal.”	Miquel	
Bauçà,	el	Canvi,	Empúries,	Barcelona,	1998,	pàg.	499	
24	Reportat	per	Charles	Renouvier,	a	Los	dilemas	de	la	metafísica	pura,	Losada,	Buenos	Aires,	1944,	pàg.	
150.	
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aquesta	 idea	 intrusa,	 repetitiva,	 infantil	que	només	pot	 tenir	qui	està	malalt,	perquè	
qui	està	sa	no	se	li	pot	ocórrer	pensar	en	l’infern.	I	en	qualsevol	cas,	Rimbaud	ja	va	dir	
que	 l’infern	estava	aquí,	 i	 Sartre	va	 indicar	que	 l’infern,	en	concret,	eren	els	altres25.		
Molts	poetes	i	filòsof	obsedits	en	assolir	la	Veritat,	han	viscut	l’infern,	i	fins	i	tot	l’han	
explicat.	 Meravelles	 de	 l’imaginar,	 que	 és	 gratis.	 Sort	 que	 últimament	 l’Església	
Catòlica	ha	dit	que	tot	plegat	és	simbòlic.	Se’ls	agraeix	l’aclariment.	

L’infern	és	creure	que	saps	i	que	ets	lliure,	sense	adonar-te	que	ni	saps	ni	ets	lliure.	La	
llibertat	consciencial	neix	del	no	saber,	no	voler	i	no	creure,	perquè	llavors	has	sortit	de	
l’interès,	l’egoisme	i	la	utilitat	realista.	La	llibertat	consciencial	no	creu	que	siguis	lliure,	
primer	perquè	ni	creu	ni	no	creu;	però	també	perquè	comprova	que	ets	limitat,	de	fet,	
sense	 interpretacions.	 I	 que	aquest	 límit	és	absolut,	per	a	 l’ésser.	Ara	bé,	 tot	aquest	
adonar-se	del	Real	de	 l’ésser,	no	seria	possible	si	 la	consciència	no	estès	 lliure,	sense	
dependre	 de	 res	 que	 no	 sigui	 sí	 mateixa.	 O	 sigui	 que	 una	 cosa	 porta	 a	 l’altra:	
assabentar-se	de	tot	plegat	t’allibera	la	consciència,	i	només	amb	una	consciència	lliure	
pots	realment	assabentar-te.	

Ara	bé,	molts	individus	no	volen	ser	lliures.	Quan	intueixen	el	no	saber,	senten	l’abisme	
que	 devia	 sentir	 Baudelaire,	 i	 es	 fan	 enrere.	 Evidentment,	 se’ns	 educa	 en	 el	 sentit	
contrari.	Podríem	dir	que	ningú	conjuga	mai	metafísicament	el	verb	existir	i	ser.	Es	vol	
viure	 ignorant	 de	 la	 Ignorància,	 pensant	 que	 sabem.	 Tot	 i	 això,	 l’a-metafisicitat	 de	
l’època	no	deixa	de	ser	una	porta	oberta	cap	a	la	llibertat	consciencial:	en	bona	part,	
hem	llençat	 l’escala	de	 l’imaginari	metafísic,	 i	 ja	no	podem	tornar	enrere.	O	això	ens	
agradaria	pensar.	

Així	 que	 podríem	 dir	 que	 la	 consciència	 és	 allò	 que	 ens	 fa	 humans,	 i	 la	 llibertat	
consciencial	és	allò	que	ens	pot	o	podria	alliberar	de	ser	humans.	Podríem	dir	que	hi	ha	
un	 jo	 natural	 immediat,	 el	 de	 tots,	 que	 viu	 místicament	 unit	 a	 la	 realitat	 sense	
diferència,	 i	 que	 viu	 en	 la	 Tesi	 Realista.	 Un	 segon	 jo	 pateix	 un	 estat	 de	 consciència	
metafísica	a	partir	de	 l’adonar-se	del	Real	del	 ser,	 la	qual	 cosa	 li	 genera	un	estat	de	
llibertat	 consciencial	que	 l’allibera	 també	del	 jo	d’ell	mateix,	 ja	que	 jo	ho	és	 tot	 i	no	
existeix,	tot	és	sempre	un	tot	amb	mi,	res	es	pot	explicar,	m’he	convertit	en	un	ésser	
metafísic,	car	me	n’he	adonat,	he	“vist”.	

Aquest	estat	d’ésser	metafísic	és	un	estat	de	consciència	de	ser	lliure	de	tu	mateix	(del	
motllo	o	instal·lació	forana)	per	tu	mateix;	actuar	és	una	elecció	conscient	des	del	no-
fer;	 entens	 què	 vol	 dir	 la	 impecabilitat,	 o	 sigui,	 la	 ètica;	 t’has	 vist	mort	 a	 tu	mateix,	

																																																													
25	Arthur	Rimbaud,	a	“Una	temporada	a	l’infern”(1873):	“Em	crec	a	l’infern.	Per	tant,	hi	sóc”,	“l’infern	és	
certament	 a	 baix”,	 “avui,	 penso	 haver	 acabat	 el	 relat	 del	meu	 infern:	 l’antic,	 aquell	 del	 qual	 el	 fill	 de	
l’home	obrí	les	portes”.	(Proa,	Barcelona,	2000,	pp.	239,	241,	283);	Jean	Paul	Sartre,	a	l’obra	teatral	“A	
porta	 tancada”,	escriurà:	“l’infern	són	els	altres”	 (Ed.	Losada,	Buenos	Aires,	2004,	pàg,	79	/	Gallimard,	
París,	1947).	
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irreal,	inexplicat	i	inexistent;	has	vist	que	ho	tens	tot	i	que	al	mateix	temps	res	importa;	
i	 has	 vist	 que	 tot	 importa,	 i	 no	 tens	 res.	 I	 tot	 això	 ha	 passat	 perquè	 has	 posat	 la	
metafísica	en	la	perspectiva	correcta:	la	metafísica	no	és.	

	
	
XV.	La	qüestió	metafísica	
	

“Els	homes	moren	per	això,	perquè	no	poden	connectar	principi	i	fi.”	

Alcmeó	de	Crotona,	S.VI	a.c.	

La	 sentència	 d’Almeó	de	Crotona	 és	 absoluta.	 Efectivament,	 com	que	 amb	 la	 nostra	
pobre	 ratio	 no	 podem	 deduir	 ni	 origen	 ni	 final,	 ens	morim.	 Car	 si	 ho	 podéssim	 fer,	
seriem	 immortals,	déus	o	Déu.	Charles	Renouvier	 té	una	altre	 sentència	demolidora:	
“en	la	mesura	que	els	problemes	de	la	metafísica	escapen	a	la	raó,	han	de	ser	declarats	
insolubles”.	

La	qüestió	metafísica	és	simple:	no	es	pot	saber	ni	origen	ni	fi.	Punt.	Si	al	lector	li	cal,	
pot	anar-se’n	a	repassar	 tota	 la	Història	de	 la	Filosofia,	però	també	pot	ser	que	no	 li	
calgui	perquè	ho	ha	entès	a	la	primera,	i	ja	està.	Però	si	no	ho	ha	entès,	es	pot	estalviar	
la	marrada	pels	filòsofs	de	la	Història,	i	sortir	al	carrer,	tal	com	diu	Ernesto	Sábato	que	
va	dir	Nietzsche26,	que	la	metafísica	està	al	carrer.	Un	cop	al	carrer,	adonar-se	que	està	
existint.	Llavors	facis	les	tres	preguntes	normals:	què	deu	ser	o	és	existir,	d’on	venim	i	
on	 anem.	 Caminant	 només	una	 cantonada	 ja	 s’haurà	 adonat	 el	 lector	 perspicaç	 que	
això	 no	 es	 pot	 respondre.	 Potser	 se	 n’haurà	 adonat	 de	manera	 natural,	 o	 bé	 per	 la	
reflexió	següent:	allò	Absolut	no	pot	ser	 relatiu,	 i	allò	Relatiu	no	pot	ser	absolut;	car	
allò	Absolut,	per	definició	de	la	seva	absolutesa,	no	pot	deixar	mai	de	ser	Absolut,	o	el	
Tot.	 I	 nosaltres,	 caminant	 pel	 carrer,	 l’únic	 absolut	 que	 coneixem	 és	 nosaltres	
mateixos,	car	hi	som	sempre,	plens	i	absoluts,	i	mai	en	sortim,	de	nosaltres	mateixos,	i	
jo	 i	 el	Món	 som	 una	 sola	 cosa,	 em	 sembli	 bé	 o	 no.	 I	 que	 el	 que	 veiem	 ens	 sembli	
relatiu,	 plural,	 imperfecte	 i	 contradictori	 no	 vol	 dir	 de	 cap	manera	 que	hi	 hagi	 un	Ú	
Perfecte	a	darrera,	com	amagat,	 car	 si	hi	 fos,	 seria	Absolut,	 i	per	 tant	no	el	podríem	
conèixer,	car	mai	s’ha	vist	que	un	Absolut	no	ho	sigui,	i	que	un	Relatiu	sigui	Absolut.	

Així	que	camini	 i	contempli	bé	el	que	té	al	davant,	que	és	Tot	el	que	hi	ha,	 i	és	Físic,	
com	vostè,	i	no	pas	Metafísic,	que	no	és.	Perquè	el	que	és,	és,	i	el	que	no	és,	no	és,	i	
mai	res	passa	d’un	a	altre,	perquè	si	 fos	així,	el	que	no	és	seria,	 i	això	no	pot	ser	per	
definició.	

																																																													
26	“L’error	consisteix	en	creure	que	 la	metafísica	únicament	es	troba	en	amplis	 i	obscurs	volums	escrits	
per	professors.	Quan,	com	va	dir	Nietzsche,	la	metafísica	està	al	carrer.”	Ernesto	Sábato,	Heterodoxias,	
Alianza	Editorial,	Madrid,	1980	(1951),	pàg.	191.	
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El	resultat	de	tot	plegat	és	que	vostè	existeix	caminat	pel	carrer,	però	com	que	no	hi	ha	
res	en	el	seu	ésser	que	sigui	capaç	de	saber	perquè	existeix,	de	saber	com	és	que	és	
allò	que	és,	facis	el	distret	i	segueixi	caminant	ben	tranquil	perquè	ara	ja	sap	tot	el	que	
cal	 saber	de	metafísica,	 i	 si	 li	 pregunten,	 faci	 com	Macedonio	Fernández,	 i	digui	que	
vostè	ja	s’ha	encarregat	de	la	metafísica	de	tot	el	seu	barri,	i	que	no	passa	res	de	res.	
Literalment.	 Com	Yahvé,	 el	 déu	elegit	 pels	 jueus	per	 ser	Déu,	 “som	el	 que	 som”,	un	
Absolut	Real	caminant	sense	saber	res	i	sense	voler	saber	res.	

Els	que	volien	saber,	durant	la	Història,	ho	han	enfocat	de	tres	maneres:	es	pot	saber,	
perquè	hi	ha	un	Paradigma	Transcendent,	o	explicació	des	del	més	enllà;	o	bé	es	pot	
saber	perquè	hi	ha	un	Paradigma	Lingüístic,	o	explicació	a	través	de	la	Raó	i	la	Paraula;	
o	 bé	 no	 es	 pot	 saber,	 perquè	 no	 hi	 ha	 cap	 Paradigma	 Metafísic	 possible.	 Només	
aquests	tercers	postulen	que	estem	en	la	Ignorància.	Car	si	no	estem	“distrets”	creient	
en	el	que	no	podem	creure,	la	paradoxa	metafísica	és	absoluta	i	definitiva.	

	
	
XVI.	La	qüestió	ètica	
	
Si	 la	 Metafísica	 no	 és,	 llavors	 no	 hi	 ha	 llei	 donada,	 o	 sigui	 Moral.	 L’individu,	 sol	 a	
l’univers,	és	sobirà	de	les	seves	decisions	(quan	cal	decidir)	i	les	seves	eleccions	(quan	
lliurement	 elegeixes).	 Per	 tant,	 com	 que	 l’individu	 fa	 i	 ha	 de	 fer,	 la	 manera	 de	 fer	
només	pot	ser	Ètica,	o	sigui	decidida	i	elegida	fent-se’n	càrrec,	essent-ne	responsable.	
Car	si	no	se’n	fa	responsable,	no	és	ètic,	sinó	un	idiota	o	un	imbècil.		

En	 l’esdevindre	 dels	 humans,	 podem	 ser	 idiotes	 i/o	 imbècils,	 o	 ser	 ètics.	 Si	 actuem	
sense	consciència	i	sense	responsabilitat	personal,	entrem	en	la	Insostenibilitat	Ètica,	o	
som	a-ètics,	que	consisteix	en	creure	en	l’ètica	pràctica	o	utilitària,	és	a	dir	en	que	no	
tens	responsabilitat,	en	que	tot	és	instintiu,	no	consciencial,	en	que	el	diner	mana,	en	
que	mires	cap	a	una	altra	banda	i	per	tant	és	estult,	en	què	el	tenir	i	la	comoditat	són	
els	 teus	 ideals,	en	que	no	cal	 respectar	 la	Natura,	en	que	 tot	es	pot	utilitzar,	en	que	
vius	 en	 un	 immediat	 egoista,	 et	 creus	 la	 importància	 personal,	 etc.,	 de	manera	 que	
sense	adonar-te	et	vas	quimeritzant,	construint	en	fals,	i	fins	i	tot	emmalaltint.	

Si,	 en	 canvi,	 t’has	 adonat	 de	 la	 qüestió	 metafísica,	 estaràs	 assabentat	 en	 tots	 els	
sentits,	et	faràs	càrrec	del	teu	viure,	sense	emprenyar,	sentiràs	el	respecte	a	la	Natura	i	
el	silenci	còsmic,	la	indiferència	del	món,	el	misteri	de	viure,	el	misteri	de	ser,	la	mort,	
la	 impecabilitat,	 i	actuaràs	sense	 finalitat	mirant	de	ser	el	màxim	de	 lliure,	acceptant	
que	no	pots	canviar	res	metafísicament,	tampoc	a	l’Altre,	que	no	ets	tu	ni	serà	mai	tu.	I	
intentaràs	no	construir	res	fals,	no	quimeritzar-te,	i	estar	sa	per	morir	sa.	
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XVII	i	XVIII.	La	qüestió	del	límit	i	del	“què	fer”	en	el	Límit.	La	intempèrie	
metafísica	
	
Tot	 plegat	 és	 un	 adonar-se,	 també,	 del	 Límit.	 La	 consciència	 s’adona	 de	 la	 qüestió	
metafísica,	que	s’adona	de	la	qüestió	ètica,	que	s’adona	del	límit.	No	ens	podem	extra-
limitar.	Serem	sempre	el	què	som,	i	sabem	només	el	què	sabem.	No	acceptar	això	és	
un	error,	l’error	de	tot	l’Idealisme	Transcendent	i	de	tots	sistemes	de	Pura	Raó.	Hi	ha	
un	Mur,	i	és	Absolut.	

El	Món	es	 va	 veure	de	manera	animada	en	 l’animisme,	després	 se’l	 va	 veure	màgic,	
després	se’l	va	creure	diví,	ple	de	déus,	i	més	tard	es	va	veure	absolut,	obra	d’un	Déu,	
fins	que	l’home	es	va	anar	igualant	a	Déu	i	va	creure	que	la	seva	Raó	saltaria	el	mur,	i	
que	 purament	 per	 la	 Raó	 tot	 s’entendria,	 i	 va	 fer	 Ciència	 perquè	 en	 lloc	 de	 Déu	
expliqués	el	món,	i	la	ciència	ha	explicat	el	món,	però	no	la	metafísica,	que	és	el	mur.	

Ja	es	veu	que	pensant	no	anirem	enlloc.	No	estem	fets	per	pensar.	Tots	just	tenim	una	
consciència,	alimentada	per	la	sensibilitat	i	la	raó,	que	no	sabem	perquè	la	tenim,	i	que	
és	l’autèntic	misteri	metafísic,	no	el	fet	de	ser,	sinó	de	l’adonar-nos	que	som.	Però	la	
nostra	 consciència	 no	 té	 funcions	 metafísiques	 -com	 en	 té	 el	 nostre	 estómac	 de	
digeribles-,	més	enllà	d’adonar-se	que	no	en	 té.	Cal	encaixar	el	no	saber,	 car	ens	cal	
una	 societat	 ètica.	 Cal	 estar	 seré	 i	 atent,	 perquè	 saber	 que	 no	 sabem,	 com	 diu	
Macedonio	Fernández,	no	es	pot	ni	 saber,	o	sigui	que	ni	això	sabem,	que	no	sabem.	
Així	que	el	món	té	un	 límit	per	nosaltres,	però	no	està	definit,	 i	per	tant,	ves	a	saber	
què	pot	donar	de	sí	la	consciència,	car	tot	resta	obert,	perquè	res	no	el	tanca.	Així	de	
paradoxal	 és	 la	 nostra	 consciència,	 absoluta	 i	 oberta	 alhora,	 definida	 i	 indefinida	
alhora.	Ningú	diu	que	no	puguin	aparèixer	nous	pensaments,	i	per	tant,	cal	estar	atent	
a	un	mateix.	

Mentrestant,	què	fer?	No	hi	ha	“què	fer”.	No	tenim	mapa.	 I	 si	hi	ha	mapa,	nosaltres	
estem	al	límit	del	mapa,	aquell	que	la	Ciència	ha	fet	sobre	Natura,	però	no	tenim	el	full	
següent.	I	la	qüestió	que	aquí	es	tracta	és	que	no	ens	el	podem	tornar	a	inventar,	que	
és	el	que	hem	fet	fins	ara.	

Ben	mirat,	estem	fora	del	mapa.	I	 la	Natura	no	diu	res,	per	més	que	en	fem	el	mapa.	
No	hi	ha	mapa.	La	Història	la	fem	nosaltres.	Però	què	és	la	Història,	o	sigui	nosaltres?	
No	ho	sabem.	Com	diu	Imre	Kértesz27,	vivim	a	l’aire,	i	cavem	la	nostra	tomba	a	l’aire.	
Som	origen	i	fi	de	l’acció.	No	hi	ha	fonament.	Hi	ha	això,	l’existir	i	el	viure,	però	podria	
haver-hi	una	altre	cosa,	i	com	diu	Macedonio	Fernández,	seria	el	mateix.	El	problema	

																																																													
27	 Kértesz,	 Imre,	 Kaddis	 a	 meg	 nem	 született	 gyermekért,	 1990.	 Trad.	Kaddish	 por	 el	 hijo	 no	 nacido,	
Acantilado,	2002;	relat-assaig,	ed.	catalana,	Kaddish	pel	fill	no	nascut,	Quaderns	Crema,	Barcelona	2004,	
p.22.,	i	també:	“En	aquells	anys	em	vaig	adonar	de	la	veritable	essència	de	la	meva	feina,	que	en	el	fons	
no	és	res	més	que	cavar,	continuar	cavant	la	tomba	que	els	altres	van	començar	a	cavar	per	mi	a	l’aire,	
als	núvols,	al	no-res.”,	p.145.	
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és	 que	 hi	 hagi	 alguna	 cosa,	 i	 sobretot,	 que	 te’n	 adonis.	 El	 problema	 és	 el	 “haber	
mundo”,	ens	diu	l’argentí.	Estem	a	l’aire,	a	la	intempèrie,	com	els	cínics,	sense	casa,	car	
el	 centre	 de	 l’ésser	 és	 no	 tenir	 casa	 metafísica,	 ser	 una	 consciència	 lliure,	 en	 estat	
absolut	de	 ser,	 i	no	 saber	 res	 sobre	això,	ni	 saber	que	no	 saps,	no	donats	per	 res	ni	
ningú,	no	necessaris,	inexplicats.	

	
	

Part	tercera	
	
Estats	coincidents	de	la	visió	metafísica	consciencial	(de	la	literatura	metafísica).	

	
XIX.	Sistemes	d’ordre.	Sistemes	de	llibertat	
	

																									“Salvant	la	nostra	ignorància,	la	paraula	possible	ja	no	té	sentit;		
no	hi	ha	més	que	allò	real.”28	

	
	“Han	hagut	de	passar	els	llargs	i	difícils	treballs		dels	pensadors	de	tendència	
idealista,	i	el	lent	progrés	de	la	crítica	del	saber,	difusa	en	totes	les	doctrines,	

per	a	què	alguns	filòsofs	comprenguessin	que	l’objecte	sols	és	donat	
en	la	seva	idea	i	que	la	idea	no	es	produeix	mai	fóra	de	la	consciència,	

subjecte	real,	a	menys	que	l’objecte	mateix	no	sigui	una	altra	consciència.“29		
	

																										“La	consciència	no	existeix	sense	la	individualitat;	
la	persona	no	existeix	sense	la	consciència	individual.”30	

Charles	Renouvier	

En	 la	 història	 de	 la	 literatura	 metafísica	 podem	 apreciar	 dos	 grans	 blocs.	 El	 primer	
resulta	del	 treball	de	 l’ignava	 ratio,	o	pensament	mandrós,	aquell	que	 li	 resulta	més	
fàcil	 trobar	 una	 explicació	 metafísica	 fora	 de	 l’ésser	 que	 no	 pas	 dins	 de	 l’ésser.	 El	
segon,	 el	 d’aquell	 que	han	 tingut	per	principi	 no	 creure	en	 res	 i	 entendre	que	no	hi	
sabem	res.	

1) L’idealisme	de	l’inaccessible.	Formen	una	àmplia	majoria,	que	han	tingut	com	a	
idea	 crear	 una	 fantasia	 oficial,	 una	 retòrica	 del	 saber,	 sempre	 dins	 la	 Tesi	
Realista,	i	amb	fortes	connexions	amb	el	poder,	l’opressió	i	fins	i	tot	la	violència.	
Acostumen	a	ser	gregaris	i	col·lectius.	Tracten	l’impossible.	

																																																													
28	 Renouvier,	 Charles,	 Los	 dilemas	de	 la	metafísica	 pura,	de	Charles	Renouvier,	 Losada,	 Buenos	Aires,	
1944,	pàg.	153.	Traducció	de	l’autor.	
29	Íbid,	pàg	161.	
30	Íbid.	pàg.162.	
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2) El	Real-Escepticisme.	Són	molts	menys,	s’oposen	a	un	discurs	de	l’imaginari	i	a	
qualsevol	sistema.	Es	basen	en	la	percepció	del	propi	ésser	i	en	la	consciència.	
No	es	creuen	res	i	entenen	que	no	saben	gran	cosa.	Lluny	del	poder,	creuen	en	
l’individu.	Tracten	el	possible.	

En	relació	a	aquesta	diferència,	els	fets	han	estat	paradoxals:	qui	volia,	en	el	Possible,	
no	mentir,	era	acusat	de	mentider	per	qui	mentia,	en	l’Impossible,	completament.		

La	nova	paradoxa	ens	diu	que	els	que	s’han	volgut	mantenir	en	el	Real,	per	no	mentir,	
han	estat	acusats	de	mentiders	(Plató	contra	els	poetes),	i	aquells	que	han	mentit	amb	
la	 boca	 plena	 inventant	 tota	 mena	 de	 deliris,	 han	 afermat	 la	 Veritat	 per	 defensar,	
vergonyosament,	el	poder	físic,	violent,	dins	un	Real	que	han	negat	com	a	Real,	i	han	
convertit	en	Realitat	dolorosa,	amarga,	per	a	totes	les	generacions.	

Però	 durant	 segles	 i	 segles,	 la	 tesi	 realista,	 d’ençà	 que	 Plató	 va	 posar	 la	 veritat	més	
enllà	del	Real,	l’ésser	ha	viscut	d’aquesta	raó	mandrosa,	a	la	qual	li	resultava	més	fàcil	
trobar	una	causa,	o	un	enemic,	o		una	raó	per	la	seva	desgraciada	existència	a	fora	que	
no	pas	a	dins	d’ell	mateix.	Així	que	això	ha	estat	general,	també	abans	de	Plató	en	les	
religions	orientals	de	la	Índia	i	de	Mesopotàmia	i	d’Egipte,	generalment	idolàtriques,	a	
excepció	de	la	saviesa	budista,	en	els	seus	orígens,	i	per	això,	precisament,	perseguida,	
excepte	quan	es	resolt	finalment	en	idolatria.	

Malgrat	la	gran	pressió	d’aquest	“idealisme	de	l’inaccessible”,	que	ha	manat	les	coses	
dels	éssers	humans	des	del	més	enllà	metafísic	però	pensant	des	del	poder	polític	a	la	
terra,	 amb	 gran	 opressió,	 violència	 i	 tota	 mena	 d’humiliacions	 a	 la	 dignitat	 de	 la	
persona;	malgrat	la	persecució	infamant	a	què	han	estat	sotmesos	invariablement	tots	
els	dissidents,	 i	 fins	 i	 tot	 els	dòcils	però	 indiferents;	malgrat	que	 cada	dissidència	ha	
estat	manipulada	per	incloure-la	en	el	dogma,	si	abans	no	s’ha	estat	capaç	d’anorrear-
la31,	 durant	 els	 prop	 de	 tres	 mil	 anys	 que	 portem	 de	 dades	 històriques	 i	 culturals	
d’arreu	 del	 planeta,	 hi	 ha	 hagut	 sempre	 una	 corrent	 polaritzada	 que	 ha	 contradit	
aquesta	desmesura,	posant,	tal	com	es	diu,	les	coses	al	seu	lloc.	

Qui	 s’hagi	entretingut	a	explorar	el	 territori	del	coneixement	humà,	podrà	adonar-se	
que	 una	 i	 altra	 vegada,	 com	 a	mínim	 des	 del	 segle	 VI	 de	 l’era	 antiga,	moment	 que	
tenim	 les	 primeres	 dades	 a	 la	 Xina,	 i	 fins	 ara	mateix,	 tota	mena	 de	 savis,	 filosofies,	
religions,	estats	místics	 i	coneixements	poètics	o	narratius,	s’han	anat	trobant	en	uns	
“topoi”,	o	 llocs	comuns	de	 la	 retòrica	epistemològica	 (car	no	oblidem	que	es	digui	el	
que	es	digui,	atzagaiada	o	no,	 la	comunicació	és	verbal,	per	tant,	retòrica),	 llocs	que,	

																																																													
31	Algun	dia,	algú	haurà	d’escriure,	si	 ja	no	ha	estat	fet,	 la	història	universal	de	 la	 infàmia,	comesa	per	
tota	mena	de	religions,	filosofies,	sectes	i	poders	terrenals,	feta	en	nom	de	Déu,	qualsevol	déu,	i	mai	en	
nom	de	 la	dignitat	de	 la	persona.	De	moment,	en	 l’àmbit	del	cristianisme,	es	pot	consultar	 la	Història	
criminal	del	cristianisme,	de	Karlheinz	Deschner	en	X	volums	(veure	nota	183),	o	bé	Antonio	Piñero,	Los	
cristianos	 derrotados,	 EDAF,	Madrid,	 2007,	 i	 també	 Bart	 Ehrman,	 Cristianos	 perdidos,	 Crítica,	 Barna.,	
2004	(2003).		
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enmig	 de	 l’enfarfec	 verbalista	 de	 la	 imaginació	 dels	 idealistes	 de	 tota	 mena32,	 han	
anant	seguint	unes	constants,	poques,	que	es	poden	afirmar,	dins	 l’estricte	espai	del	
què	és,	 i	no	pas	del	què	no	és,	car,	com	 indica	Paul	Valéry33,	“la	gent	que	pensa	són	
éssers	que	es	mouen,	amb	els	ulls	embenats,	dins	del	petit	saló	de	la	Ment	humana-	i	
en	aquest		joc	de	la	gallina	cega	metafísic,	topen	els	uns	amb	els	altres	–	i	s’empenyen	
simplement	perquè	es	mouen,	i	perquè	l’espai	és	molt	reduït.	És	un	espai	d’una	dotzena	
de	paraules”.	Precisament,	perquè	han	estat,	aquí	i	allà,	persones	conscients	del	reduït	
espai	 d’allò	 que	 es	 pot	 afirmar	 en	 metafísica,	 a	 diferència	 de	 la	 línia	 diguem-ne	
fantasiosa,	que	s’ha	diversificat	i	dividit	de	manera	completament	subtil34,	fent	guerres	
per	assumptes	com	els	diferents	aspectes	de	la	divinitat-	quan	realment	eren	guerres	
de	 poder	 i	 de	 rapinya	 en	 nom	 de	 Déu-,	 els	 realment	 realistes,	 els	 dissidents	 de	 la	
fantasia	oficial,	s’han	anat	trobant,	sense	que	uns	sabessin	dels	altres,	en	uns	quants	
punts	fonamentals.	

1) Anomenarem	 Idealista	 aquella	 via	 o	 corrent	 de	 pensament	 que	 ha	 cercat	 la	
causa	primera	de	manera	externa,	partint,	paradoxalment,	de	la	Tesi	Realista.		

2) Anomenarem	Real-Escèptica	aquella	que	ha	negat	poder	saber	res.		

En	 general,	 la	 primera	 via	 ha	 lluitat	 aferrissadament	 contra	 la	 segona,	 igual	 que	 les	
autoritats	polítiques	lluiten	tot	el	que	poden	contra	els	que	els	porten	desordre,	o	allò	
que	 ells	 creuen	 desordre,	 perquè	 de	 fet,	 la	 primera	 via	 ha	 tingut	més	 a	 veure	 amb	
l’ordre	públic	i	el	poder,	que	no	pas	amb	la	vertadera	satisfacció	metafísica,	i	ha	estat	
ocupada	gairebé	sempre	en	els	assumptes	terrenals,	mentre	vestia	el	seu	poder	amb	

																																																													
32	“La	 intel·ligibilitat	del	real	es	molt	 limitada-	mentre	que	 la	 intel·ligibilitat	del	verbal	es	 il·limitada.	La	
primera	es	possessió	d’acció	completa.”	Valéry,	Paul.	Cuadernos.	Galaxia	Gutenberg-Círculo	de	Lectores,	
Barcelona,	2007	(Gallimard,	París,	1973)	pàg	157,	fragment	1944,	XXVIII,349.	
33	 Valéry,	 Paul.	 Cuadernos.	 Galaxia	 Gutenberg-Círculo	 de	 Lectores,	 Barcelona,	 2007	 (Gallimard,	 París,	
1973),	pàg	84,	fragment	1940,	Dinard	III	40,	XXIII,	671.	Traducció	del	castellà	de	l’autor.	
34	Només	cal	repassar	totes	les	diferències	dogmàtiques	de	les	religions,	les	seves	apostasies,	heretgies,	
escissions	i	persecucions	internes.	De	manera	delirant,	entre	els	cristians	del	segle	II	al	segle	Vè,	fins	que	
una	 de	 les	 sectes	 es	 va	 imposar.	 Però	 no	 es	 va	 acabar	 aquí.	 La	Història	 criminal	 del	 cristianisme	 (en	
alemany:	Kriminalgeschichte	des	Christentums)	es	el	títol	de	l’obra	principal,	en	deu	volums,	de	l’autor	i	
crític	de	l’Església,	Karlheinz	Deschner.	Descriu	detalladamente	els	errors	i	crims	que	s’	atribueixen	a	les	
diferent	 esglésies,	 confessions,	 sectes,	 associacions	 i	 els	 seus	 representants,	 així	 com	 de	 dirigents	
cristians	en	el	 transcurs	de	 la	història	del	cristianisme	des	del	 seu	origen	bíblic	 fins	al	present.	Des	de	
1986	 se	 n’havien	 publicat	 nou	 volums	 en	 alemany.	 Karlheinz	 Deschner:	 Kriminalgeschichte	 des	
Christentums.	Band	1.	Die	Frühzeit.	Von	den	Ursprüngen	 im	Alten	Testament	bis	 zum	Tod	des	heiligen	
Augustinus	 (430).	 Rowohlt,	 Reinbek,	 1986.	 Ed.	 castellana:	Historia	 criminal	 del	 cristianismo,	 Editorial	
Martinez	Roca.	(es	troben	editats	nou	del	deu	volums).	Deschner	escriu:	
“Potser,	qui	ho	sap,	en	un	món	no	cristià	s’haguessin	produït	el	nombre	de	guerres	que	hi	va	haver	—¡tot	
i	que	el	món	no	cristià	produeix	des	de	fa	disset	segles	menys	guerres	que	el	cristià!	Difícil	imaginar	en	un	
món	pagà	tota	la	hipocresia	dels	cristians.	I	encara	més	difícil	d’imaginar	la	seva	intolerància	religiosa.”	
Kriminalgeschichte,	volum	1,	p.	317,	edició	alemanya		(trad.	del	castellà	de	l’autor).	
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l’espectacle	del	 sobrenatural.	Així	que	 la	 segona	via	ha	 rebut	més	 (cops)	que	no	pas	
n’ha	donat,	molt	menys	interessada	en	el	poder	secular,	i	en	canvi	molt	més	fixada	en	
la	 percepció	 natural	 de	 la	 vida	 contemplativa,	 o	 reflexiva.	 Així	 que	 una	 s’ha	
caracteritzat	 obsessivament	 per	 l’ordre,	 qualsevol	 ordre,	 i	 els	 altres	 per	 la	 llibertat,	
qualsevol	llibertat,	atesa	la	seva	oposada	visió	metafísica,	que	és,	a	fi	de	comptes,	allò	
que	 decideix	 qualsevol	 dels	 nostres	 actes,	 o	 ètica.	 La	 qual	 cosa	 ens	 situa	 en	 una	
profunda	paradoxa:	1)	els	que	han	erigit	sistemes	de	la	Veritat	(Plató,	Aristòtil,	Confuci,	
Sant	Pau,	Mahoma,	Marx,	els	totalitarismes,	etc.)	han	estat	en	general	uns	opressors	(o	
que	 han	 conciliat	 bondat	 amb	 mandat,	 perquè	 les	 ovelles	 han	 d’entrar	 al	 corral,	
sobretot	 les	 escarriades),	 venent	 una	 gran	 mentida,	 possible	 només	 per	 l’ansietat	
metafísica	dels	mortals,	que	volen	creure	en	alguna	cosa.	I,	2)	els	que	han	procurat	de	
mostrar	l’aparença	i	inanitat	del	món,	com	a	veritat	purament	negativa,	que	no	afirma	
(Tao,	Zen,	Parmènides,	Cínics,	Escèptics,	alguns	metafísics	moderns,	etc.),	i	han	anat	en	
contra	 del	 discurs	 de	 la	 Veritat,	 han	 estat	 molt	 més	 oprimits	 que	 no	 opressors,	
precisament	perquè	se’ls	ha	acusat	de	mentir.	

1) Els	primers,	Idealistes,	creuen	en	l’Ordre	molt	més	que	en	la	Llibertat.	Ells	diuen	
que	tenen	la	Veritat	en	la	Metafísica,	en	la	Política,	en	el	Poder,	utilitzen	Textos	
Sagrats,	 creen	 una	 Retòrica	 oficial,	 desenvolupen	 uns	 Rituals	 col·lectius,	
estableixen	un	Dogma,	formen	una	Jerarquia,	absolutitzen	la	Fe	o	la	Raó	com	a	
procediment	 de	 coneixement,	 afirmen	 la	 causalitat	 com	 a	 Causa	 i	 Origen,	
estableixen	un	món	Dualista	començant	pel	cos	i	l’ànima,	consagren	l’existència	
ultraterrenal	amb	un	Cel	i	un	Infern,	la	mort	no	és,	car	vius	una	altra	vida	més	
enllà,	 afirmen	 l’existència	de	 l’Ú,	proclamen	que	 tenen	un	Saber	Revelat,	 són	
Idòlatres	 o	 són	 Racionalistes	 igualment	 idòlatres	 del	 Progrés	 o	 la	 Màquina,	
estableixen	una	Moral,	fan	servir	el	Diner,	esdevenen	al	cap	i	a	la	fi	terrenals	i	
materialistes	 i	 tots	plegats,	ateus	 racionalistes	 i	 creients	en	 la	 fe,	han	creat	el	
Capitalisme.	 Així	 que	 ben	 mirat,	 des	 de	 la	 consciència	 metafísica	 podríem	
afirmar	que	la	metafísica	transcendent	i	el	materialisme	racionalista	burgès	són	
sistemes	 de	 poder,	 no	 pas	 coneixements	 de	 la	 consciència.	 La	 Metafísica,	
d’ençà	de	Plató,	 s’ha	utilitzat	 com	a	eina	de	poder,	a	 la	manera	dels	 romans,	
que	tenien	els	déus	com	una	qüestió	política	d’Estat,	sense	creure-hi	gens.		

2) Els	 segons,	 que	 són	 una	 elegida	 i	 perseguida	minoria,	 no	 tenen	 la	 Veritat	 ni	
l’Ordre,	 en	 el	 qual	 sovint	 no	 hi	 creuen,	 però	 malden	 sempre	 per	 la	 seva	
llibertat.	 Escriu	 Charles	 Renouvier,	 al	 final	 del	 seu	 sistemàtic	 estudi	 sobre	 els	
dilemes	de	la	metafísica	pura:		

	“La	 llibertat	 queda	 proposada,	 doncs,	 legítimament	 a	 la	 nostra	 creença	
racional	com	un	principi	 teòric,	amb	totes	 les	conseqüències	que	d’ell	se’n	
deriven,	 i	 no	 com	 una	 mera	 creença	 pràctica,	 el	 fonament	 de	 la	 qual	
invalidaria	la	ciència	allí	on	s’estén	el	seu	domini.	Però	aquest	argument	no	
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pot	ser	concloent,	car	la	ciència	només	impera	allí	on	la	llibertat	no	regna.	I	
la	ciència	possible	no	es	remunta	tampoc	als	primers	principis,	pel	fet	que	
tota	 ciència	 necessita	 per	 a	 constituir-se	 acceptar	 premisses	 que	 ella	 no	
demostra.	 La	 llibertat,	 principi	 de	 la	 seva	 pròpia	 afirmació	 i,	 per	
consegüent,	de	les	seves	determinacions	fonamentals	i	dels	judicis	sobre	la	
veritat	 o	 error	 d’aquest	 principis	 que	 la	 ciència	 no	 assoleix,	 es	 revela	
realment	com	el	principi	del	coneixement,	tal	com	el	va	afirmar	per	primera	
vegada	 Jules	 Lequier	 en	 els	 seus	 fragments	 sobre	 la	 Investigació	 d’una	
primera	veritat.”35	

Així	que	estableixen	la	llibertat	com	a	principi	de	coneixement,	car	sense	ella,	el	
coneixement,	 sigui	 quin	 sigui,	 queda	 invariablement	 tancat,	 definit,	 i	 no	
demostrat.	Donat	que	pensen,	aquest	segons,	que	res	és	 tancat	 i	definit,	 sinó	
múltiple	 i	en	 fluència	contínua,	només	 la	 llibertat	de	 la	consciència	ens	ha	de	
permetre	viatjar	per	la	metafísica,	o	sigui,	per	el	Real	inexplicat.	

Per	 tant	 i	 en	 primer	 lloc,	 no	 creuen,	 no	 hi	 ha	 veritat	 de	 cap	 mena,	 car	 no	
afirmen	res,	tot	i	que	tampoc	ho	poden	desmentir.	S’atenen	als	fets,	accepten	
els	fets,	miren	el	que	hi	ha,	no	imaginen	res	que	no	hi	sigui,	i	tot	allò	que	hi	és,	
ho	 sospesen.	 No	 impliquen	 cap	 transcendència	 a	 la	 realitat,	 perquè	 entenen	
que	 cap	 absolut	 és	 intel·ligible;	 s’atenen	 al	 Real	 Inexplicable.	 Basen	 el	
coneixement	 en	 l’Individu,	 en	 la	 seva	 Consciència,	 en	 la	 seva	 Ètica,	 des	 de	 sí	
mateix	per	a	sí	mateix.	Consideren	que	tot	el	que	existeix	existeix	en	i	des	del	
Jo,	 que	 és	 el	mateix	 que	 el	 Tot,	 i	 de	 fet	 no	 ho	 saben	 segur,	 car	 no	 poden	 ni	
afirmar	 que	 no	 saben,	 però	 ho	 veuen	 com	 a	 Límit	 Experiencial.	 L’individu	 és	
auto	 responsable,	 i	 les	 coses	 són	una	 i	 plurals	 alhora,	 sense	 dualitats	 que	no	
siguin	 un	 continu	 l’un	 de	 l’altre.	 Res	 s’oposa,	 tot	 apareix	 i	 flueix.	 No	 hi	 ha	
causalitat36,	ni	origen	ni	final.	La	realitat	és	un	estat	de	consciència,	no	pas	una	
explicació.	La	mort	és,	cal	 tenir-la	sempre	davant,	 te	 l’has	de	preparar,	 i	quan	
mors	tot	ha	acabat,	car	no	hi	ha	Consciència.	

Entre	els	idealistes	i	els	escèptics,	podríem	dir	que	se	situa	la	Ciència,	la	qual	no	hauria	
d’opinar	 mai,	 i	 tampoc	 hauria	 d’afirmar	 mai,	 car	 és	 un	 sistema	 de	 reconeixement	
empíric	i	sensorial	i	mecànic	del	Real,	un	sistema	d’aplicació	immediata	i	pràctica,	però	
no	és	de	cap	manera,	una	eina	metafísica,	car	el	problema	no	és	el	què	hi	ha,	com	és	i	
perquè	 ha	 esdevingut	 com	 és,	 i	 com	 funciona,	 sinó	 que	 el	 problema	 és	 que	 hi	 hagi	

																																																													
35	Los	dilemas	de	la	metafísica	pura,	Losada,	Buenos	Aires,	1944.	Pàg.	228	(subratllat	de	Renouvier;	trad.	
al	cat.	de	l’autor).	
36	“El	que	nega	 la	causa	del	món	no	afirma	que	aquesta	causa	sigui	el	no-res;	 indica	que	el	món	no	té	
causa”;	negar	 el	 principi	 de	 causalitat	 no	 seria	 una	 contradicció,	 perquè	 cal	 posar	 fi,	 ens	 diu	 Charles	
Renouvier,	a	la	“retrogradació	infinita	del	condicionar”	per	trobar	la	causa	primera,	per	què	llavors	ens	
anem	 de	 l’experiència	 possible	 i	 de	 la	 intel·ligència	 possible.	 Les	 dilemmes	 de	 la	metáphysique	 pure,	
ob.cit.	edició	castellana,	pàg	50.	Traducció	de	l’autor.		
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alguna	cosa,	tant	és	quina.	La	Ciència	no	ens	treu	de	la	Ignorància	metafísica,	però	en	
canvi,	 a	 través	 de	 les	 seves	 demostracions	 empíriques,	 ha	 enfonsat	 la	metafísica	 de	
l’Inaccessible,	els	Idealismes,	les	Religions		i	fins	i	tot	bona	part	del	Racionalisme,	cosa	
que	és	d’agrair,	perquè	ha	fet	molta	neteja.	La	Ciència,	entre	altres,	té	una	virtut:	que	
ajuda	a	objectivar-nos.	Fins	al	punt	que	ha	tornat	fantasmal	la	realitat,	endinsant-nos	
en	el	micro	 i	 el	macrocosmos	 com	mai.	 Ella,	però,	no	 té	 la	 culpa	de	 res,	quan	actua	
honradament.	De	fet,	i	ben	mirat,	si	que	és	una	eina	metafísica:	per	adonar-nos	que	la	
metafísica	no	és.	

	
	
XX.	 Estats	 coincidents	 de	 la	 visió	 metafísica	 consciencial.	 Sumari	
descriptiu37	
	
L’últim	capítol	suposa	una	recapitulació	en	forma	de	proposicions:	

0. El	Real	és	allò	que	cada	Jo	conscient	percep	pels	Sentits	com	a	existent,	des	d’ell								
mateix	
0.1. El	no-ser38	 i	el	no-existent	són	conceptes	sense	Real,	buits.	No	compten	en	

cap	sentit.	
0.2. No	hi	ha	més	enllà	(ni	que	hi	fos,	mentre	no	es	pugui	percebre;	no	cal	tenir	

en	compte	les	al·lucinacions	o	estats	diferents	de	percepció,	que	són	Real).	
0.3. El	 Real	 no	 és	 únic.	 Per	 inducció,	 o	 intent	 o	 variació,	 l’individu	 pot	 viure	

diferents	“Reals”.	Cap	d’ells	és	millor,	o	més	o	menys	demostrable,	o	més	o	
menys	veritable.	

0.4. Cada	Real,	però,	és	únic	en	si	mateix,	i	tan	inexplicable	metafísicament	com	
un	altre.	

0.5. Qualsevol	Real	on	visqui	cada	humà	té	una	mateixa	base	òntica,	la	Biològica	i	
la	Física.	
	

1. El	Real	és	Tot	Present	Ara	i	Aquí	
1.1. El	 Real	 apareix	 com	 un	 continuum	 indivisible,	 no	 donat,	 no	 necessari,	 sense	

origen	ni	fi.	
	

2. L’Ú	 i	 el	 Plural	 són	 simultanis,	 de	 manera	 pràctica,	 car	 cada	 cosa	 és	 Ú	 en	 ella	
mateixa	 i	 el	 Tot,	 necessàriament,	 és	 Ú.	 I	 alhora	 cada	 cosa	 coexisteix	 amb	 les	
altres	
2.1. l’Ú	 i	 el	 Plural	 no	 són	 ni	més	 ni	menys	 un	 respecte	 a	 l’altre,	 car	 ambdós	 són	

estats	de	Fet.		
																																																													
37	Nota	de	l’autor:	aquest	capítol	es	reporta	sencer	des	del	text	l’original	donada	la	dificultat	de	fer-ne	
un	resum	convicent.	
38	El	conceptes	no	existents,	es	posen	en	minúscules.	Els	existents,	en	majúscules.	
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2.2. Percebem	el	Real	com	a	Plural,	i	el	vivim	com	a	únic	i	Ú.	
2.3. Tot	canvia	a	cada	instant.	
2.4. El	moviment	és	aparent,	car	res	és	mai	igual	a	si	mateix,	i	allò	que	és	una	altra	

cosa	no	s’ha	mogut,	s’ha	transformat.	
2.5. La	relació	de	transformació	entre	els	fenòmens	no	pot	quedar	explicada	per	la	

causalitat,	de	manera	 infinitament	 regressiva,	 car	una	“causa	primera”	és	un	
sense	sentit	inimaginable,	un	fals	principi.	Tota	afirmació	sobre	aquest	punt	és	
fabulació.	

2.6. Creure	 en	 la	 “causalitat”,	 o	 Tesi	 Realista,	 indica	 una	 lectura	 ordinària	 de	 les	
coses,	que	no	ha	arribat	a	lectura	metafísica,	o	estat	de	consciència	metafísica.	
	

3. El	Real	no	té	Llenguatge	
3.1. El	Llenguatge	humà	no	és	el	Real.	Però	és	real	per	a	l’humà.	
3.2. El	Llenguatge	humà	és	un	mapa	humà,	simbòlic,	mental,	del	Real.	
3.3. Cada	humà	relaciona	la	percepció,	 i	el	 llenguatge	après,	de	manera	única,	no	

universal.	Cada	humà	es	fa	un	mapa	únic	del	Real.							
3.4. L’única	 via	 d’expressió	 de	 l’estat	 humà	 respecte	 al	 Real	 i	 als	 altres	 és	 el	 seu	

Llenguatge	simbòlic,	manera	exclusiva	de	l’humà.	
3.5. Tot	coneixement	humà	no	té	altra	manera	que	ésser	un	relat	simbòlic	fet	amb	

el	Llenguatge	humà,	de	manera	abstracta	i	conceptual,	que	ni	és	el	Real	ni	és	la	
Veritat.	

3.6. L’Estat	Consciencial	consisteix	en	saber	això,	diferenciar-ho,	i	usar	el	llenguatge	
des	d’aquesta	consciència,	no	confonent	mai	el	Real	amb	el	Llenguatge.	
	

4. La	Raó	no	és	una	eina	metafísica	
4.1. La	Raó,	o	capacitat	 relacional	dels	 fenòmens	que	té	 la	ment	humana,	és	una	

eina	de	l’ésser	per	al	seu	desenvolupament	pràctic,	existencial.	
4.2. Si	la	Raó	pretén	actuar	com	a	eina	metafísica,	obstrueix	el	camp	de	Visió	de	la	

consciència,	bàsicament	a	través	del	Llenguatge	conceptualitzat	en	categories	
abstractes.	

4.3. La	Raó	metafísica,	filosòfica	o	científica,	s’equivoca.	No	hi	ha	Raó	metafísica.	
4.4. La	Raó	és	l’ordre	necessari	de	la	Consciència,	no	del	Real	pensat.	
4.5. El	 Real,	 que	 deriva	 absolutament	 de	 la	 Percepció,	 que	 és	 raonat	 per	 la	 Raó	

(causalitat,	lleis	físiques,	espai,	temps,	etc.),	no	és	sinó	aparença	de	l’Ésser.		
4.6. És	 aparença	 no	 perquè	 hi	 hagi	 o	 no	 hi	 hagi	 un	 real	 vertader,	més	 enllà	 del	

percebut	 per	 l’ésser,	 sinó	 perquè	 per	 a	 l’Ésser,	 metafísicament,	 el	 Real	 és	
Irreal,	ja	que	no	és	demostrable.	

4.7. La	Raó	ben	enraonada	arriba	a	saber	que	en	l’existència	i	en	l’existir	no	hi	ha	
raó	(veure	punts	10.2.	a	10.6.).	
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5. Metafísicament,	saber	és		no-saber	
5.1. Aquest	no-saber	no	s’ensenya	ni	s‘explica:	es	“veu”.	
5.2. Allò	que	es	“veu”	és	que	no	es	veu	res.	Metafísica	no-és.	
5.3. L’aprenentatge	del	no-saber	 resulta	de	 la	deshabituació	de	 l’individu	del	 seu								

costum	o	instal·lació	forana	donada	(Paret	Cognitiva	+	Motllo	Mental,	punt	6).	
5.4. L’individu	s’ha	d’estranyar	del	Real,	 i	sentir	metafísicament	la	sorpresa	de	ser	

Ésser.	
5.5. Aquest	 estat	 de	 consciència	 allibera	 l’individu	 de	 la	 sensació	 de	 Realitat	 del	

Real,	i	de	la	noció	de	Necessitat	(tot	és,	però	podria	igualment	no	ser).	
5.6. Perdre	 la	noció	de	Necessitat	del	Món,	 fa	adonar	que	 l’única	 cosa	Real	és	 la	

Mort.	
5.7. Si	l’única	cosa	Real	és	la	mort,	per	a	l’ésser,	llavors	ell	sap	que	ja	està	mort.	
5.8. Qui	sap	que	 ja	està	mort,	 s’allibera	del	deure	del	viure	 i	de	 tota	necessitat,	 i	

entra	en	l’Estat	Consciencial.	Viure	o	morir	és	una	elecció.	
	

6. Tot	 coneixement	 o	 saber	 que	 pretén	 fonamentar	 l’existent,	 resulta	 d’un	 error								
d’apreciació	cognitiva,		en	que	la	Imaginació	i	el	Llenguatge	han	substituït	el	Real	
6.1. Tot	aquest	coneixement,	 instal·lat	en	 les	ments	dels	 infants,	 forma	un	Mur	o	

Paret	Cognitiva	en	els	individus	adults	biològicament,	que	els	manté	en	el	Real	
com	a	“realitat”.	

6.2. Veritats,	 Creences,	 Religions,	 Filosofies,	 Costums,	 Lleis	 i	 Sistemes,	 juntament	
amb	el	Llenguatge,	formen	la	Paret	Cognitiva,	a	manera	de	Motllo	Mental.	

6.3. La	Paret	Cognitiva	impedeix	l’assoliment	de	l’Estat	Consciencial.	
6.4. L’Estat	Consciencial	s’explica	en	el	punt	5,	i	rau	en	el	“no-saber”.	

	
7. La	 “visió”	 del	 no-saber	 és	 un	 fet	 abstracte	 (de	 la	 Consciència),	 i	 sensible	 (de	 la	

Percepció	del	Real	),	i	pràctic	(de	l’Ètica)	
7.1. És	un	estat	de	la	Consciència,	no	de	l’Imaginari	del	Llenguatge	Mental.	
7.2. És	un	estat	de	l’Experiència	de	l’individu,	no	una	Idea.	
7.3. És	un	estat	fluid	i	obert,	no	tancat	i	determinat.	
7.4. Fa	desaparèixer	 la	Paret	Cognitiva	 i	el	Motllo	Mental,	però	no	els	 substitueix	

per	res.	
7.5. Es	veu	i	s’accepta	el	què	és,	no	el	que	no	és.	
7.6. L’únic	patrimoni	de	l’Estat	Consciencial	és	el	seu	treball	de	ser	de	l’ésser	per	la	

llibertat	 del	 ser	 de	 l’ésser,	 o	 estat	 d’obertura	 consciencial	 contínua	 fins	 a	 la	
mort.	

7.7. La	 feina	 o	 treball	 de	 l’ésser,	 individual,	 és	 la	 de	 trencar	 el	 Motllo	 Mental	 i	
traspassar	 la	Paret	Cognitiva,	per	viure	en	un	nou	 i	més	difícil	 treball,	que	és	
l’estat	d’ésser	lliure,	permanentment	obert.	
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8. L’Estat	consciencial	s’esdevé	com	un	estat	ètic	pràctic,	esdevé	una	praxis	
8.1. L’acceptació	del	Real,	 tal	com	es	defineix	al	punt	1.1.,	provoca	 la	noció	de	 la	

Impecabilitat.		
8.2. La	Impecabilitat	és	l’acció	o	fet	existencial	de	l’individu	que	s’ajusta	al	Real,	no	

a	l’Imaginari.	
8.3. No	hi	ha	Impecabilitat	si	hi	ha	interès,	finalitat,	utilitat.	
8.4. Impecable	és	aquell	que	fa	tot	el	que	pot,	i	una	mica	més,	conscient	de	la	seva	

inutilitat.	
8.5. La	impecabilitat	és	un	fet	metafísic,	car	és	fer	sabent	que	tot	fer	és	un	no-fer,	

car	no	té	raó,	ni	ordre	ni	necessitat,	metafísicament	parlant.		
8.6. Aquesta	consciència	fa	desaparèixer	la	Importància	Personal	del	Jo.	
8.7. La	impecabilitat	és	una	praxis,	o	sigui,	és	l’Ètica.	

	
9. L’Ésser	és	cada		jo	individual,	que	existeix	perceptivament	com	un	Jo	Absolut,	en	
						un	únic,	invariable	i	constant		estat	de	percepció	del	Real	

9.1. Cada	ésser	és	una	percepció	única	del	Real.	
9.2. Tot	 els	 fenòmens	 externs	 a	 l’ésser	 que	 aquest	 percep,	 depenen	 del	 punt	 de	

Contacte	 perceptiu	 de	 cada	 ésser	 amb	 el	 Real.	 Aquest	 punt	 de	 contacte	
conforma	un	punt	d’encaix	consciencial	en	relació	al	Real.	

9.3. La	Consciència	pot,	o	no,	fer	variar	el	punt	d’encaix,	si	en	té	la	voluntat	i	en	fa	
l’intent.	

9.4. Atenent	el	punt	6.2.,	 la	majoria	d’éssers	no	mouen	mai	el	 seu	punt	d’encaix	
amb	el	Real.	Es	queden	en	un	mer	punt	de	contacte	no	consciencial.	

9.5. L’Estat	 Consciencial	 només	 s’assoleix	 amb	 la	 variació	 del	 punt	 d’encaix	
perceptiu.	

9.6. Si	 el	 Real	 no	 és	 un	 fet	 extern	 objectiu,	 sinó	 un	 punt	 d’encaix	 de	 l’estat	 de	
Percepció	d’un	ésser,	o	jo,	en	estat	absolut	perceptiu,	llavors	ni	el	Jo	ni	el	Real	
es	poden	demostrar	objectivament	o	per	lleis	exteriors	de	cap	mena.	

9.7. O	 sigui	 que	ni	 el	 Jo	 ni	 el	 Real,	 existeixen	 vertaderament,	 sinó	 en	Aparença39	
(veure	punt	0	a	0.5.,	i	punt	4.7.).	

9.8. Així	que	el	Jo	i	el	Real,	paradoxalment,	existeixen	i	no	existeixen	alhora,	car	la	
possibilitat	de	fonamentar-los	és	zero.							

9.9. Aquesta	aparença	és,	paradoxalment,	per	a	la	consciència,	immortal.	Ningú	es	
veu	mai	mort	a	sí	mateix.	
	

	

																																																													
39	Quan	hem	eliminat	la	idea	del	món	vertader,	ens	diu	Nietzsche,	el	món	que	queda	no	és	l’aparent,	car	
si	eliminem	el	vertader,	eliminem	també	l’aparent.	Per	tant,	entenem	nosaltres,	que	el	món	no	existeix,	
si	 no	 podem	 verificar-lo.	 I	 no	 podem.	 /	 Friedrich	 Nietzsche,	 El	 crepuscle	 dels	 ídols.	 Com	 es	 filosofa	 a	
martellades.	(1888)	
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10. L’Estat	 Consciencial	 és	 Paradoxal,	 constitutivament,	 car	 és	 relatiu	 i	 absolut											
alhora	
10.1. Tota	manifestació	de	l’estat	consciencial,	o	consciència	de	fet	del	i	en	el	Real,	

apareixerà	 filla	 d’una	 paradoxa	 òntica,	 existencial,	 verbal,	 psíquica	 o	 ètica,	
irresoluble.	

10.2. La	 racionalitat,	 o	 Raó,	 té	 el	 deure	 d’entendre	 les	 paradoxes,	 no	 de	
solucionar-les,	car	no	tenen	solució.	L’existència	és	irracional.	

10.3. La	 Raó	 és	 l’amiga,	 la	 confortadora,	 la	 companyia	 del	No-Saber,	 no	 pas	 del	
saber.	

10.4. El	“saber”	no	s’assolirà	mai	per	la	Raó,	car	el	fet	d’existir	no	es	pot	basar	en	
cap	 pensar	 humà	 lògic,	 car	 qualsevol	 conclusió	 lògica	 hauria	 de	 ser	 un	
absolut,	el	qual	no	ens	és	possible.	

10.5. La	 Raó	 és	 el	 nostre	 únic	 fil	 prim,	 dins	 la	 gran	 intempèrie	 metafísica,	 per	
acceptar	la	paradoxa	de	l’Existència	i	enfrontar	la	Mort.	

10.6. La	salut	de	l’ésser	i	la	seva	consciència	depenen	de	l’ús	rigorós	i	vigorós	de	la	
Seva	Raó	o	Pensar,	dins	la	Paradoxa	(veure	punt	4	sencer).	
	

11. L’Ésser	és	un	estat	de	l’Energia	
11.1. Cos	 (forma,	matèria	 i	 biologia)	 i	 Consciència	 (neurobioquímica)	 formen	 un	

sol	estat	d’Energia.	
11.2. La	Consciència	conté	estats	perceptius	 (del	Món),	estats	del	cos,	capacitats	

del	cervell,	 fets	neuroelèctrics,	processos	neuropsicològics,	estats	psíquics	 i	
estats	racionals-mentals,	els	quals	conformen	el	seu	estat	d’Ànima	sense	Jo,	
o	estat	sensible-pràctic	de	l’ésser	existint,	que	és	l’estat	total	real	conscient	
de	 cada	ésser,	 en	direcció	doble,	 del	Món	al	Mental,	 i	 del	Mental	 al	Món,	
passant	per		totes	les	estàncies	actuants.	

11.3. La	denominació	“Esperit”,	resulta	la	metàfora	de	la	càrrega	d’energia	del	cos	
i	de	la	consciència	per	a	fer	el	treball	de	la	Consciència,	el	treball	de	l’ésser.		

11.4. A	cada	individu	aquesta	càrrega	combustible,	o	Esperit,	pot	tendir	a	zero,	o	
pot	augmentar		indefinidament.		

11.5. El	 treball	 de	 l’Esperit	 és	 la	 llibertat	 consciencial	 de	 l’ésser.	 Si	 no,	 no	 hi	 ha	
esperit,	hi	ha	estultícia,	o	estat	estult,	no	consciencial,	de	l’ésser.	

11.6. Per	 assolir	 la	 llibertat	 consciencial	 fa	 falta	 la	 màxima	 càrrega	 d’energia	
espiritual.	

11.7. La	possibilitat	de	l’Esperit	en	un	ésser	està	en	relació	a	la	seva	capacitat	de	
tenir	Energia	enfocada	al	treball	consciencial	de	l’ésser.	

11.8. L’energia	no	enfocada	a	aquest	treball	es	mou	en	una	percepció	limitada	del	
Jo	i	del	Real,	o	estat	egoista	i	utilitari	de	l’ésser,	que	crea	dolor	i	malaltia	en	
els	estats	del	Cos	i	la	Ment,	i	en	la	pròpia	participació	en	el	Real.	

11.9. El	conjunt	d’individus	sense	Esperit	formen	societats	malaltes.	
11.10. La	salut	i	la	llibertat	són	l’única	tasca	de	l’Esperit.	
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12. Tot	 estat	 de	 viu	 és	 un	 estat	 pràctic,	 empíric,	 de	 l’ésser,	 sigui	 quin	 sigui	 els	 seu									

punt	d’encaix	en	el	Real,	i	sigui	quin	sigui	aquest	Real	
12.1. La	salut	de	l’individu	depèn	que	el	seu	estat	pràctic	i	el	seu	estat	consciencial	

siguin	el	mateix,	o	tendeixin	a	la	màxima	aproximació.		
12.2. L’allunyament	d’aquests	estats,	introdueix	la	malaltia.	
12.3. L’objectiu	de	l’Estat	Consciencial	hauria	de	ser	per	a	cada	ésser	morir	lliure	i	

sa.	
	

13. Totes	 les	 afirmacions	 anteriors,	 i	 qualsevol	 altre	 apreciació,	 no	 són	 un	 saber,											
sinó	descripcions	del	Possible,	i	en	sí	mateixes,	un	Misteri	
13.1. Hi	ha	Misteri	perquè	hi	ha	Límit	(existencial,	temporal	i	cognoscitiu).	
13.2. Si	no	hi	hagués	Misteri,	o	sigui	Límit,	 i	hi	hagués	Saber,	 l’existència	 i	 l’ésser	

serien	 un	 Absolut,	 un	 Tot	 Immòbil,	 que	 és	 el	 mateix	 que	 No-Res.	 Alhora,	
l’Absolut	existeix,	i	és	la	nostra	percepció.	

13.3. Així	que,	paradoxalment,	la	condició	d’haver-hi	Món	és	el	seu	Misteri	(per	a	
l’Ésser).	

13.4. Aquesta	contradicció	és	irresoluble.	
	

14. Podem	anomenar	l’estat	de	desconeixement	de	no	saber	de	l’ésser,	el	seu	estat										
metafísic	natural,	com	a	Intempèrie	Metafísica	
14.1. La	Intempèrie	Metafísica	suposa	dos	fets	en	el	Real,	simultanis:		

a) L’absoluta	 determinació	 de	 l’ésser	 en	 tant	 que	 animal	 viu	 (és	 una	
necessitat,	és	una	excepció,	és	contingent,	no	és	lliure,	tot	li	és	inútil,	és	
impossible,	està	sol,	està	mort,	tots	els	éssers	són	iguals).	

b) L’absoluta	 llibertat	 consciencial	 de	 cada	 ésser	 en	 tant	 que	 consciència	
ètica	(responsabilitat	absoluta	de	la	seva	acció	i	pensament).	

14.2. La	 Intempèrie	 Metafísica	 és	 un	 fet,	 que	 cal	 “veure”,	 no	 una	 idea	 o	 un	
sistema.	

14.3. Tots	 els	 éssers	 viuen	 en	 la	 Intempèrie	 Metafísica,	 també	 els	 que	 no	 ho	
saben.	
	

15. La	Mort	no	és,	no	té	entitat.	No	és	transcendent.	La	transcendència	no	és	
15.1. L’Ésser	no	mor	en	Consciència.	En	Consciència	és	sempre	viu.	
15.2. Si	 l’Ésser	 sap	 que	 no	 sap,	 i	 s’allibera	 de	 la	 noció	 de	 Necessitat,	 s’allibera	

també	de	La	Mort,	en	tant	que	noció	de	Temor	o	de	Tragèdia.	
15.3. Sense	Saber,	sense	Necessitat	ni	Finalitat,	 i	sense	Mort	Transcendent	(però	

sempre	amb	el	morir	 al	 costat,	única	 cosa	 incontrovertible),	 l’Ésser	esdevé	
Ètic,	perquè	ja	només	actua	per	la	consciència,	i	no	per	cap	altra	cosa.	
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16. L’Ésser	 en	 Estat	 Consciencial	 de	 la	 Intempèrie	Metafísica,	 entra	 i	 surt	 del	 Real										
segons	 la	 seva	 Consciència,	 fa	 o	 no	 fa,	 es	 conforma	o	 actua	 àgilment,	 és	 savi	 i										
ignorant,	 ja	 que	 s’ha	 deseixit	 de	 la	 noció	 de	 “realitat”:	 practica	 la	 Llibertat										
Consciencial	Ètica	
16.1. Aquest	estat	o	“edat	adulta	de	l’ésser”,	el	podem	nomenar	Viure	Metafísic,	

en	tant	que	estat	de	plenitud	de	la	consciència	metafísica	de	l’Ésser.	
16.2. Tot	estat	anterior	correspondria	a	una	“edat	 infantil	de	 l’ésser”,	degut	a	 la	

seva	 ignorància	 de	 la	 Ignorància	 Metafísica,	 i	 a	 la	 seva	 vivència	 en	
l’Imaginari.	

16.3. La	 consciència	 sembla	 haver	 tingut,	 de	 manera	 històrica,	 o	 sigui	 humana,	
successius	canvis	en	el	seu	punt	d’encaix	perceptiu	amb	el	Real.	

16.4. De	manera	descriptiva,	 s’observen	cinc	variacions	principals,	un	 cop	entrat	
en	 fase	 d’humà:	 estat	 Màgic,	 estat	 Mític,	 estat	 Religiós	 Teocràtic,	 estat	
Racionalista,	i	estat	Metafísic-Consciencial.			

16.5. Cap	d’aquests	estats	s’ha	anul·lat	de	manera	general,	i	cap	ha	estat	superat	
totalment.		

16.6. Aquest	 estats	 ni	 avancen	 ni	 retrocedeixen	 (no	 hi	 ha	 progrés),	 i	 sovint	 es	
superposen.	Cada	estat	es	considera	a	si	mateix	únic	i	superior.		

16.7. El	 fet	 que	 un	 individu,	 o	 un	 col·lectiu,	 canviï	 d’estat	 és	 un	 misteri.	 Si	
seguíssim	 essent	 primats,	 no	 seriem	 ni	 millors	 ni	 pitjors,	 ja	 que	
metafísicament	aquesta	apreciació	no	té	sentit.	

16.8. No	hi	ha	manera	de	fonamentar	que	fer	el	treball	consciencial	de	l’ésser	sigui	
més	positiu	que	no	fer-lo.		

16.9. Els	 individus	 o	 grups	 que	 l’han	 dut	 a	 terme	 els	 ha	 mogut	 la	 llibertat	
consciencial.	

16.10. Tot	canvi	consciencial	implica	la	possibilitat	d’un	altre	canvi,	i	res	més.	
	

17. La	contradicció	que	implica	tot	el	punt	16,	és	irresoluble.	És	un	fet	
17.1. Només	es	pot	dir	que	l’únic	estat	que	els	considera	a	tots,	és	el	Consciencial.	
17.2. Paradoxalment,	 tots	 els	 estats	 que	 aporten	 una	 solució	 metafísica,	 són	

tancats	 consciencialment.	 L’únic	 que	 no	 n’aporta	 cap,	 és	 obert	
consciencialment.	
	

18. Un	estat	Consciencial	Obert	suposa	una	Atenció	Consciencial	constant,	car	no	té										
ni	 imatge,	ni	 llei,	 ni	principi	ni	 fi,	 i	 compta	amb	 la	única	 força	de	percepció	del	
Real	sense	atributs	ni	imaginaris	
18.1. Tota	 la	 resta	 d’estats	 consciencials	 comporten	 explicacions,	 formes	

tancades,	 lleis	 i	 motllos	 mentals.	 Renuncien	 a	 la	 Llibertat	 i	 viuen	 en	 la	
Comoditat	Perceptiva.	

18.2. Essent	 l’estat	 perceptiu	 immediat	 de	 l’ésser	 una	 percepció	 del	 Real	 que	
tendeix	 a	 crear	 motllos	 perceptius	 tancats,	 l’Estat	 Consciencial	 implica	 un	
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esforç	 inflexible	 de	 la	 consciència	 per	 no	 quedar-hi	 tancat,	 inversament	
proporcional	a	l’esforç	inflexible	del	Real	percebut	per	tancar	la	Consciència	
en	un	motllo.	

18.3. El	 fet	 que	 la	 Percepció	 mostri	 un	 Real	 que	 la	 Consciència	 pot	 “veure”	
diferent,	és	un	misteri	dins	del	Misteri.	

18.4. Que	hi	hagi	Consciència	resulta	igualment	misteri	dins	del	Misteri.	
	
19. Qualsevol	 ésser	 viu,	 naturalment,	 en	 estat	 místic	 (unit,	 en	 unió	 total)	 amb	 el										

Real	
19.1. L’única	diferència	que	aporta	l’Estat	Consciencial	és	l’adonar-se’n,	i	el	poder	

maniobrar		el	seu	punt	d’encaix.	
19.2. Aquesta	paradoxa	és	 també	 irresoluble:	 la	 Consciència	ha	 fet	 un	 seguit	 de	

canvis	que	l’han	dut	a	un	viatge	circular,	des	de	la	unió	amb	el	Real	o	estat	
d’inconsciència	 metafísica,	 a	 passar	 per	 diferents	 estats,	 Màgic,	 Mític,	
Religiós,	 Racionalista	 i	 Consciencial,	 per	 saber	 que	 igual	 que	 el	 primer	
homínid,	 l’únic	estat	 conscient	és	 l’estat	presencial,	 ara	 i	 aquí,	unit	 amb	el	
Real	místicament.	

19.3. L’única	 diferència	 és	 que	 s’allibera	 de	 la	 noció	 de	Necessitat,	 alliberament	
que	li	permet	ser	ètic.	
	

20. Tots	els	 sistemes	de	 llibertat	arriben	a	un	punt	en	què	s’adonen	que	 cal	deixar										
de	fer	preguntes,	car	ja	s’ha	trobat	la	resposta	en	el	fet	de	no	trobar-ne	cap	
20.1. Res	queda	negat.	Tot	queda	inverificat.	
20.2. Tots	s’ajusten	a	la	frase	del	Tao:	“Qui	parla,	no	sap	(silenci	nominal);	qui	sap,	

no	parla	(silenci	místic).”	
	

21. Viure	és	un	estat	de	ficció	real	apòcrifa,	car	és	irreal	i	real,	i	no	demostrada,	falsa	i	
vertadera	alhora	
21.2.	No	comprendre	o	no	estar	d’acord	amb	tot	plegat,	no	suposa	cap	problema,	

car	qui	ho	comprèn,	comprèn	que	és	com	una	pedra,	i	qui	no	ho	compren,	és	
una	pedra.	Tots	els	ésser	són,	metafísicament,	iguals.	

21.1. No	podrà	comprendre	o	estar	d’acord	amb	tot	plegat	qui	no	hagi	entrat	en	
un	estat	de	consciència	metafísica.	Fer-ho	és	un	assumpte	personal.	

21.2. Tot	el	que	s’ha	dit	fins	ara	no	entra	en	cap	dialèctica.	No	és	una	veritat,	és	
una	descripció.	Es	veu	o	no	es	veu.	
	

22. La	inexplicabilitat	del	món	és	absoluta.	La	resta	és	literatura	
	

23. La	ignorància	ens	constitueix.	Conclusió	última:		si	sabéssim,	no	seríem40	
																																																													
40	Aquesta	és	una	qüestió	ontològica	única:	un	saber	metafísic	qualsevol,	no	importa	quin,	en	tant	que	
metafísic,	 implicaria	un	saber	total,	una	explicació	del	món,	 la	qual	cosa	és	inconcebible,	perquè	saber	
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Addenda:	De	l’existir	i	l’existència	

24. L’existència	 apareix	només	 si	 hi	 ha	 consciència.	Aquest	 existir	 conscient	és	únic	 i	
irrepetible41.	
24.1. Si	no	hi	ha	consciència,	hi	ha,	en	hipòtesis,	pur	existir,	repetit,	que	s’ignora	a	

ell	mateix.	
	

25. Allò	que	existeix	sense	existència,	existeix	sense	saber	que	existeix	
25.1. Tot	el	que	existeix,	existeix	en	i	per	l’ésser	que	en	té	consciència.	
25.2. Allò	 que	 no	 té	 consciència,	 ignorem	 si	 existeix,	 car	 allò	 que	 no	 sap	 que	

existeix	per	si	mateix,	és	igual	que	allò	que	no	existeix.			
25.3. Només	hi	ha	“Existir	Real”	de	Consciència.	
25.4. Metafísicament,	de	manera	descriptiva	i	pràctica,	només	podem	afirmar	que	

hi	ha	Consciència	d’Existència.	
25.5. El	fet	d’haver-hi	“Món”	és	un	fet	de	la	Consciència.	L’haver-hi	“Món”	sense	

consciència	no	és	pensable.	
	

26. La	Consciència	està	formada	constitutivament	per	un	ordre	paradoxal:	és	l’estat	de							
saber	 del	 no	 saber,	 car	 si	 sabés,	 no	 seria	 (punt	 23).	 Però,	 si	 no	 sap	 que	 no	 sap,							
tampoc	té	existència,	car	llavors	viu	com	una	pedra,	sense	consciència	(punt	25.1).	
26.1. La	plena	Existència	és	l’estat	paradoxal	de	la	Consciència42	de	la	Ignorància,	

del	fet	d’existir	i	del	sentir	existència.		
26.2. Aquest	fet	és	absolut	i	inexplicable.		

	
																																																																																																																																																																																			
què	és	el	món	o	existència,	ha	de	suposar,	metafísicament,	saber	el	Tot,	i	aquell	que	sap	el	Tot,	és	el	Tot,	
i	el	tot,	en	tant	que	tot,	no	és	ni	sap,	car	no	pot	haver-hi	una	altra	cosa	ni	superior	ni	menor.	Així	que,	
necessàriament,	per	tenir	existència,	no	hem	de	saber	(hem	d’estar	fets	de	relativitat,	part,	ser	relatius),	
i	 ignorar	 per	 sempre,	 constitutivament,	 l’ontologia.	 Sext	 Empíric,	 reportant	 a	 Xenòfanes,	 en	 un	 dels	
fragments,	diu:	“La	claredat,	en	efecte,	mai	no	l’ha	vista	cap	home	/	ni	la	veurà	sobre	els	déus	i	sobre	tot	
el	que	parlo:	/	perquè	si	mai	resultava	que	un	 la	digués	perfectíssima,	doncs	no	ho	sabria	ni	ell.	S’heu,	
sobre	tot,	la	parença.”	Joan	Ferrer	Gràcia,	El	pensament	presocràtic,	Ed.	de	la	H,	Girona,	2001,	pàg.	279.	
41	“Existir	es	propiedad	de	 la	conciencia”,	Nicolás	Gómez	Dávila,	Escolios	a	un	texto	 implícito,	Atalanta,	
Vilaür	(Girona),	2009,	pàg.	109.	
42	“Replegada	sobre	su	posición	primera,	confinada	en	la	penuria	de	su	certidumbre	perentoria,	és	inútil	
que	se	yerga	para	proclamar,	ante	el	vacío,	el	incorruptible	testimonio	de	su	ser,	si	la	misma	evidencia	le	
revela,	en	el	mismo	solitario	instante,	que	su	cándida	existencia	es	una	existencia	arbitraria,	un	ente	que	
ninguna	 razón	 cauciona,	 el	 grito	 de	 una	 garganta	 ausente,	 la	 presencia	 gratuita	 que	mancha	 la	 lisa	
oquedad	de	la	nada.	
En	el	preciso	instante	en	que	no	le	cabe	dudar	de	su	existencia,	la	conciencia	advierte	que	nada	liga	su	
existir	inmediato	a	su	existir	distante,	que	su	existir	presente	sólo	se	yuxtapone	a	su	previo	existir,	que	su	
existir	actual	no	asegura	su	existir	futuro.	Existencia	repentina	que	ni	el	momento	anterior	postula,	ni	el	
momento	 posterior	 garantiza;	 suma	 fortuita	 de	 constataciones	 instantáneas,	 como	 los	 eslabones	
inconexos	de	una	cadena	 fabulosa.	Circunscrita	en	 su	evidencia,	 la	 consciencia	oscila	 sobre	un	abismo	
que	su	acto	constitutivo	insulta	y	manifiesta.	Aislada,	en	fin,	en	la	estricta	afirmación	de	su	existir,	exenta	
de	obligaciones	explícitas,	abandonada	a	su	fiera	 libertad,	pero	vertiginosamente	abierta	a	 las	ráfagas	
de	la	noche	ilusoria,	la	consciencia	es	el	proscrito	misterioso	de	toda	estancia	duradora.”,	Nicolás	Gómez	
Dávila,	Textos,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2010,	pàg.	134.	
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27. L’única	feina	de	l’ésser	és	la	Impecabilitat,	o	sigui	l’Ètica43	

	

Fi	del	Tractat	

	

El	 text	 ofereix	 dos	 epílegs	 sobre	 l’aprenentatge	 i	 sobre	 els	 masculí	 i	 el	 femení	
metafísics,	dels	qual	només	en	reportarem	les	tesis	principals.	

	
	
Epíleg	I.	De	la	Ignorància	apresa.	De	l’Educació	
	

L’educació	actual	educa	per	crear	un	Motllo	Cognitiu	o	Paret	Consciencial.	

Hauríem	 d’educar	 per	 a	 una	 Consciència	 consciencial	 ètica,	 dins	 la	 Ignorància	
Metafísica.		

Com	eduquem	“sense	imatge	del	món”?	

Els	fills	es	poden	no	tenir.	Si	es	tenen,	ha	de	ser	per	Elecció.	Si	s’ha	fet	una	elecció,	s’ha	
de	ser	totalment	responsable	de	l’acció	produïda.	

Tenir	un	fill,	parir,	és	un	fet	metafísic.	És	un	ésser	diferent,	una	altre	cosa,	mai	tu.	

Tenir	un	fill	no	és	un	dret.	

Un	Adult	no	s’ha	de	realitzar	mai	com	a	Persona	amb	el	Fill.	

Ser	impecable	amb	un	fill	no	assegura	que	ell	ho	sigui	d’adult.	

Una	Mare	o	un	Pare	no	són	mai	iguals	amb	el	Fill,	i	aquest	amb	ells.	

Es	 confon	 la	 paternitat	 i	maternitat	 biològiques,	 amb	 la	 real	 paternitat	 i	maternitat,	
que	és	l’educadora	i	la	sustentadora.	

Tenir	 un	 fill	 és	 alliberar	 energia,	 gastar-la	 de	 per	 vida.	 El	 fill	 creix	 sobre	 la	 nostra	
energia.	I	per	ser	un	ésser	consciencial	(i	tots	som	fills,	encara	que	no	tots	som	pares;	o	
sigui	que	sempre	hi	ha	hagut	pare	i	mare	que	hi	han	deixat	l’energia)	cal	tota	l’energia	
d’un	ésser,	i	una	mica	més.	Si	la	dones	a	un	altre,	ja	no	la	tens	per	tu.	És	llei	de	vida.			

Ara	eduquem	sense	energia	i	sense	imatge	del	món.	En	general,	deseduquem.	

																																																													
43	“La	ética	es	la	primera	etapa	de	la	desacralización	del	universo”,	Nicolás	Gómez	Dávila,	Escolios	a	un	
texto	implícito,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2009,	pàg	108.	
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Tot	el	que	ensenyem	a	les	escoles,	instituts	i	universitats,	resulta	una	pura	organicitat	
pràctica	perquè	l’individu	tingui	els	mínims	per	poder	funcionar	en	l’actual	organització	
del	 treball	 i	del	consum.	Seguint	a	Renouvier,	 formem	fills	de	 la	societat	burgesa	per	
als	burgesos,	i	no	pas	ciutadans	de	la	República.	

Ens	creiem	formats,	quan	de	fet	només	estem	informats;	i	ens	creiem	adults,	quan	en	
realitat	actuem	com	nens.	 Ignorem	l’ètica	 i	 ignorem	la	metafísica.	Mai	s’havia	vist	en	
una	societat	amb	tants	recursos	per	a	la	formació	dels	seus	membres,	una	ignorància	
tant	abundant.	Una	ignorància,	com	diria	Josep	Pla,	de	pedra	picada,	incontrovertible,	
fabulosa.	

Ser	educador	avui	en	dia	és	ser	 transmissor	d’un	 infinit	d’informacions	pràctiques.	El	
concepte	de	coneixement	s’ha	substituït	pel	de	reciclatge:	cal	reciclar	els	coneixements	
dia	a	dia,	i	si	pot	ser	per	Internet,	sense	professor.	Saber	és	estar	al	dia.	Al	dia	de	què?	
D’allò	 que	 les	 multinacionals	 de	 les	 tecnologies	 i	 els	 publicistes	 que	 treballen	 pels	
mercaders,	 necessiten	 que	 entenguis	 perquè	 ho	 compris.	 La	 resta	 és	 fum,	 Només	
importa	l’operari	útil	i	el	consumidor.	

Homes,	 i	 especialment	 les	 dones,	 com	 veurem,	 han	 de	 superar	 l’atavisme,	 i	
transformar	 la	 visó	 de	 l’acte	 genesíac	 i	 de	 la	 feina	 de	 tenir	 un	 fill.	 I	 la	 família,	 si	 vol	
educar		individus	lliures,	ha	de	desaparèixer	tal	com	encara	és	entesa	a	molts	llocs	(per	
sort	el	model	canvia,	 lentament,	però	es	transforma...)	Deixar	de	dir	simplismes	com	
que	tens	fills	per	amor,	per	amor	a	la	parella	i	per	amor	al	(futur)	fill.	No	és	amor,	és	
necessitat.	 I	 no	 hi	 ha	 necessitat	 si	 es	 veu	 consciencialment.	 Hi	 ha	 possibilitat,	 i	
responsabilitat.	

Els	 nens,	 sovint,	 no	 entenen	 on	 els	 hem	portat.	 I	 els	mentim.	 Perquè	 els	 expliquem	
coses	que	són	mentides,	perquè	nosaltres	tampoc	sabem	on	som.	Ves	a	saber	si	ells,	
davant	la	desolació	ètica	i	la	inanitat	social	actuals,	un	dia	trencaran	el	motllo,	i	faran	
una	 mutació	 consciencial,	 i	 s’aturaran	 una	 estona	 a	 mirar	 el	 paisatge	 metafísic,	 i	
deixaran	de	córrer	cap	enlloc,	i	aplicaran	per	fi	la	Ignorància	al	viure.	

	
	
Epíleg	II.	El	masculí	i	el	femení	metafísics	
	
Masculí	 i	 femení	es	troben	en	cada	individu	com	dues	cares	internes	i	constitutives,	 i	
aquí	el	que	fem	és	només	declarar	que	hi	ha	individus	dominats,	independentment	de	
la	seva	forma	sexual	biològica,	i	en	major	o	menor	grau,	pel	masculí,	i	altres	igualment	
pel	femení.	I	que	el	femení	i	el	masculí	ni	es	complementen	(més	enllà	de	la	còpula,	fet	
biològic	pur),	ni	s’oposen,	sinó	que	existeixen	de	fet.	
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Escriu	Ernesto	Sábato:	“Establir	les	diferències	entre	home	i	dona	no	implica	ignorar	la	
bisexualitat	 dels	 éssers	 humans,	 l’atàvica	 i	 per	 tant	 profunda	 amalgama	 d’atributs	
masculins	 i	 femenins	 que	 coexisteixen	 en	 cadascun	de	 nosaltres.	 Ben	 al	 contrari,	 per	
poder	 parlar	 de	 bisexualitat	 és	 previ	 parlar	 de	 masculí	 i	 de	 femení,	 establint	 els	
caràcters	de	l’Home	i	la	Dona	arquetípics;	objectes,	evidentment,	que	només	existeixen	
en	 l’estat	 de	 puresa	 de	 l’univers	 platònic	 però	 que,	 d’alguna	 manera,	 regeixen	 els	
caràcters	dels	homes	i	dones	reals.”44	

Femení	i	masculí	són	dues	cares	oposades,	que	si	bé	poden	tenir	transicions,	són	dos	
pols	d’un	estat	d’energia,	que	fan	vibrar	el	cos	social	dels	humans.	I	no	sembla	pas	tant	
fàcil	emprar	la	teoria	igualitarista	de	manera	simple45,	car	en	l’observació	del	Real,	es	
poden	descriure	formes	del	femení	i	del	masculí	que	desmenteixen	el	tal	igualitarisme	
políticament	 correcte,	 no	 només	 perquè	 entre	 els	 humans	 la	 igualtat	 social	 és	
impossible	 i	 no	 la	 practiquem	 ni	 que	 ens	 hi	 obliguin,	 sinó	 perquè	 hi	 ha	 formes	 que	
resideixen	en	la	instal·lació	de	la	consciència	en	el	món,	o	estat	de	percepció	i	resposta	
davant	 el	 Real,	 en	 igualtat	 absoluta	 (i	 mai	 probable,	 per	 tant)	 de	 condicions	 d’un	
femení	i	un	masculí.	

Podem		fixar	els	dos	pols,	negatiu	i	positiu,	com	a	estat	existencial	dels	éssers,	i	que	el	
positiu	correspongui	al	femení,	i	el	negatiu	al	masculí		(i	no	al	revés,	com	el	comú	de	les	
persones	pensen	o	els	fan	pensar).	

	

Del	femení	metafísic	

Podem	explicar-ho	si	entenem	que	de	manera	general	històrica	(i	modificant-se	en	el	
present,	 com	 veurem),	 observem	 que	 els	 éssers	 femenins	 (compost	 d’una	 majoria	
biològica	de	femelles,	però	també	de	mascles	psicològicament	femenins)	tindrien	una	
instal·lació	consciencial	amb	el	Real	acrítica,	mentre	que	els	masculins	(compost	d’una	
majoria	biològica	de	mascles,	però	també	de	femelles	psicològicament	masculines)	 la	
tindrien	crítica.	En	aquest	cas,	crítica	no	vol	dir	que	uns	pensen	més	o	millor	que	els	
altres,	i	són	intel·ligentment	crítics,	sinó	que	uns	tenen	un	estat	no	ajustat,	crític,	amb	
el	Real,	i	els	altres	no,	pel	que	fa	a	la	seva	instal·lació	existencial	(de	manera	variable,	i	
mai	absoluta),	 independentment	de	que	 individu	a	 individu	hi	hagi	una	determinada	
capacitat	crítica	o	no.	

																																																													
44	a	Heterodoxias,	Alianza	Editorial,	Madrid,	1980	(1951),	pàg.	98.		
45	 Moltes	 feministes	 dels	 anys	 60	 del	 segle	 XX	 llençaren	 el	 maquillatge,	 la	 roba	 interior	 i	 l’estètica,	
inicialment,	convençudes	que	això	era	una	imposició	dels	homes.	La	següent	generació,	paradoxalment,	
hi	tornà	amb	molta	més	força,	i	la	tercera	generació,	ja	al	2000,	ha	fins	i	tot	sexualitzat	les	nenes,	tant	en	
la	moda	com	en	concursos.	L’exacerbació	per	part	de	les	noies	joves	actuals	de	l’estètica	i	la	feminitat,	
era	impensable	en	una	societat	igualitarista.	Potser,	doncs,	ens	vam	equivocar,	perquè	hi	ha	coses	que	
funcionen	entre	la	pulsió	dels	dos	sexes,	i	tenen	caràcter	constituent.	
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Els	primers	no	tenen	fissura	consciencial	amb	la	realitat,	no	la	qüestionen,	i	segueixen	
tots	 els	 passos	 necessaris	 per	 fer	 i	 fer	 seguir	 la	 Vida,	 i	 viure-hi	 immersos,	
independentment	 del	 seu	 caràcter	 personal	 i	 intel·ligència,	 en	 relació	 al	 seu	 estat	
existencial	de	 femení,	que	no	és	només	biològic,	 sinó	que	no	és	precisament	només	
biològic,	 sinó	 consciencial,	 o	manera	 de	 veure	 i	 estar	 en	 el	 món	 en	 relació	 al	 Real.	
Apareixen,	 els	 éssers	 femenins,	 com	 una	 sola	 cosa	 amb	 la	 realitat46,	 que	 ells	
acompleixen	 amb	 regularitat	 implacable.	 Practiquen,	 sovint,	 la	 unilateralitat	 i	 la	
denotació,	car	el	Real	té	una	sola	cara,	la	que	tenen	al	davant,	i	un	sol	significat,	ser.			

La	 major	 part	 de	 la	 literatura	 metafísica	 afirma	 que	 l’existència	 és	 femenina.	
Efectivament,	ja	que	l’existència	és	real,	contínua	i	amb	voluntat	de	ser.	

La	seva	preocupació	metafísica	es	mou	molt	més	en	el	camp	del	control	metafísic	que	
no	en	el	de	la	recerca	metafísica.	

Els	éssers	femenins	fan	molt	bé	no	tenint	metafísica,	car	la	metafísica	no	és.	Per	això	
qualifiquem	 el	 femení	 com	 a	 estat	 positiu	 existencial,	 car	 en	 ell	 tot	 respon	 a	
l’acomodació	el	màxim	de	ple	amb	el	Real47.	Tot	el	racional	i	tot	l’imaginari	del	femení	

																																																													
46	Escriu	Miquel	Bauçà:	“Femella.	Avantatges	de	néixer.	(...)	Tenir	immediat	un	objectiu	en	aquesta	vida:	
en	 principi	 no	 han	de	perdre	 el	 temps	buscant	 el	 que	hom	en	diu	 un	 “sentit”.	 Basta	que	 es	mirin	 a	 si	
mateixes	i	tot	és	clar,	tot	lliga.	En	els	mascles	tot	és	més	abstracte,	aleatori,	tribal.	La	feina	que	tenen	per	
posar	ordre.”	
Tenir	quantitats	de	coses	per	 celebrar,	 tenir	 la	vida	plena	d’esdeveniments,	harmoniosament	espaiats.	
No	 cal	 numerar-los.	 I	 a	 més:	 tots	 lliguen	 amb	 l’objectiu	 inicial	 i	 final.	 Un	 mascle,	 ¿què	 pot	 contar,	
realment?	(...)	La	lleugeresa,	en	tots	sentits.”	El	Canvi,	Empúries,	Barcelona,	1998,	pàg.	259.	

Miguel	 Torga,	 el	 memorialista	 portugués,	 escriu	 al	 seu	 Diario:	 “!La	 dona¡	 No	 em	 canso	 d’exaltar-la.	
Perquè,	al	 seu	cantó,	¿què	és	un	home?	Un	Adam	 innocent,	un	Èdip	perplexe,	un	Otel·lo	cec.	Com	flor	
emblemàtica	de	la	creació,	perfumada	de	subtilitat,	tan	sols	ella	sap	pecar	sense	remordiment,	procrear	
sense	 vanaglòria,	 entendre	 sense	 lògica.	 I	 sofrir	 paradigmàticament,	 ja	 que	 sempre	 fou	 l’Antígona	
heroica	de	la	gran	tragèdia	de	la	vida.	És	la	mestressa	del	món	i	la	dipositària	del	seu	futur	i	ni	tan	sols	
ha	volgut	semblar-ho	mai.	Gentilment,	 li	ha	deixat	aquesta	presumpció	al	pobre	del	seu	company	que,	
després	de	tants	mil·lennis	de	convivència,	segueix	revolucionant	els	temps	sense	adonar-se	que	es	ella	el	
cordó	umbilical	de	la	Història.”,	a	Diario	(1932-1987),	Alfaguara	Ed,	Madrid,	2006,	pàg.	400.	Trad.al	cat.	
de	l’autor.	
47	 “Don	 Juan	 se	 maravillaba	 de	 que	 dichas	 circunstancias	 (adonar-se	 que	 al	 final	 l’aspiració	 de	 la	
consciència	a	 la	 llibertat	és	derrotada)	no	parecen	tener	efecto	en	las	guerreras	del	grupo;	el	desorden	
las	deja	imperturbables.	Nos	dijo	que	ya	había	advertido	esto	en	el	grupo	de	su	benefactor;	las	mujeres	
nunca	 se	mostraron	 tan	 preocupadas	 ni	 tan	 abatidas	 como	 los	 hombres.	 Parecía	 que	 simplemente	 le	
llevaban	la	corriente	a	su	benefactor	y	lo	seguían	sin	mostrar	signos	de	desgaste	emocional.	Si	estaban	
de	algún	modo	confundidas,	parecían	ser	 indiferentes	a	esto.	Estar	atareadas	era	todo	 lo	que	contaba	
para	ellas.	Era	como	si	solamente	 los	hombres	hubieran	hecho	una	oferta	por	 la	 libertad	y	sintieran	el	
impacto	de	una	oferta	contraria.	
Don	 Juan	observó	el	mismo	contraste	en	su	propio	grupo.	 Las	mujeres	estuvieron	 immediatamente	de	
acuerdo	cuando	él	se	convenció	de	que	sus	recursos	eran	insuficientes.	Don	Juan	sólo	pudo	concluir	que	
las	mujeres,	 aunque	 jamás	 lo	 decían,	 nunca	 habían	 creído	 tener	 recurso	 alguno.	 En	 consecuencia,	 no	
había	manera	 de	 que	 se	 sintieran	 frustradas	 o	 desalentadas	 al	 toparse	 con	 su	 impotencia:	 desde	 un	
principio	ya	sabían	que	era	así.	
Don	 Juan	 nos	 dijo	 que	 la	 razón	 por	 la	 que	 el	 Águila	 exigía	 un	 número	 doble	 de	 guerreras	 era	
precisamente	debido	a	que	las	mujeres	tienen	un	equilibrio	innato	que	no	existe	en	los	hombres.	En	un	
momento	crucial,	son	los	hombres	los	que	se	ponen	histéricos	y	se	suicidan	si	es	que	consideran	que	todo	
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es	troben	enfocats,	literalment,	posant	focus,	sobre	el	Real	en	el	seu	nivell	ordinari,	per	
tal	 d’acomplir-se	 satisfactòriament	 en	 la	 seva	 tasca	 primera,	 la	 supervivència.	
Evidentment,	 ara	 aquestes	 condicions	 i	 estats	 es	 troben	 alterats	 per	 la	 modernitat	
tecnològica	i	consumista,	i	dit	així	sembla	una	idea	reductora,	però	els	nous	processos	
o	vivències	del	 femení,	estan	 just	a	 l’alba	del	 seu	propi	canvi48,	 i	en	general	assalten	
una	mirada	més	àmplia	sobre	el	Real	des	de	 les	posicions	antigues	o	centrades	en	el	
Real,	 la	qual	 cosa	el	 fa	 ser,	 al	 femení,	encara	molt	més	pràctic,	 enèrgic	 i	decidit	que		
l’ésser	masculí,	en	àrees	on	el	masculí	ja	fa	temps	que	trontolla.	

Pel	 masculí,	 el	 qual,	 sigui	 quin	 sigui	 el	 seu	 caràcter	 o	 grau	 d’intel·ligència,	 està	 en	
fissura	consciencial	amb	el	Real,	 i	té	una	instal·lació	en	estat	crític,	 i	sovint	no	és	una	
sola	 cosa	 amb	 la	 realitat.	 Dit	 encara	 d’una	 altra	manera,	el	masculí	 no	 està	 còmode	
amb	 el	 Real	 fins	 que	 no	 es	 pensa	 que	 el	 domina,	 i	 per	 fer	 això	 tant	 li	 val	 exercir	 el	
patriarcat,	com	fer	un	negoci	 i	 fer	diners,	o	crear	una	religió	o	portar	el	seu	país	a	 la	
guerra,	 o	 pujar	 la	 muntanya	 més	 alta,	 o	 xulejar,	 o	 escriure	 una	 teoria	 física	 o	 una	
novel·la	monumental,	i	en	el	seu	nivell	més	baix,	estar	al	carrer,	sempre	al	carrer	o	en	
llocs	de	domini	o	d’àgora,	o	fent	el	vagabund,	o	entre	els	amics	fent	una	paella	o	jugant	
a	cartes	o	a	futbol,	però	ha	de	fer	alguna	cosa,	i	no	pas	de	la	llar	ni	de	la	descendència.	

Això	sí,	el	mandat	sexual	del	masculí	segueix	essent	el	principal	problema	dels	mascles	
(mandat	sempre	confós	com	a	situació	de	poder,	quan	és	ben	al	revés,	resulta	ser	una	
esclavitud	 dissipadora	 del	 mental)	 i	 dels	 homosexuals,	 car	 els	 centra	 en	 un	 estat	
obsessiu	inacabable,	que	els	deixa	sense	energia	i	completament	dispersos.	D’aquí	ve	
que	 des	 de	 tots	 els	 estats	 de	 saviesa	 es	 tingui	 l’ascesi49,	 o	 control	 dels	 desigs,	 i	

																																																																																																																																																																																			
está	perdido.	Una	mujer	podrá	matarse	por	falta	de	dirección	o	propósitos,	pero	no	debido	al	fracaso	de	
un	sistema	al	cual	pertenece.”	Carlos	Castaneda,	El	Don	del	Águila,	Gaia	Ed.,	Madrid,	1997,	pàg.	220.	
48	“La	meva	esperança	que	tot	això	(l’amor:	“De	natura,	un	humà	no	estima	(...)	Un	humà	pot	prescindir	
per	fina	força	de	l’amor”)	s’acabarà	rau	en	la	importància	cada	vegada	més	gran	que	prenen	les	dones.	
Les	dones,	darrera	 les	aparences,	son	 les	úniques	que	no	estimen	de	debó,	naturalment.	L’amor	de	 les	
dones	–	envers	 els	 fills	 inclosos	–	és	més	 social	 que	 res.	Un	 cop	no	hagin	de	 fer	 comèdia,	 les	 coses	es	
clarificaran	 i	 s’apaivagaran	 per	 sempre.	 De	 fet,	 avui	 ja	 han	 començat	 a	 canviar.	 És	 una	 mostra	 del	
Canvi.”	Miquel	Bauçà,	El	Canvi,	Empúries,	Barcelona,	1998,	entrada	“Cadàvers,	El	 tràfec	de”,	pàg.66.	 I	
afegeix:	“És	errònia	la	teoria	que	les	criatures	necessitin	un	pare	i	una	mare.	La	reproducció	hauria	de	ser	
un	 tema	 administratiu,	 mèdic,	 ministerial.	 Les	 dones	 s’acostumarien	 al	 fet	 (...)	 La	 desaparició	 de	 la	
família	vindrà	a	través	del	capitalisme	i	no	del	comunisme	com	ens	pensàvem	a	la	postguerra.”,	ob.	cit.	
pàg.	311.	
49	”Reivindicant	clarament	el	camí	costerut,	l’avançament	dret	i	ràpid	per	aconseguir	la	virtut,	el	cinisme	
se	situa	a	la	banda	de	l’austeritat	i	les	filosofies	que	utilitzen	l’ascesi	com	a	mètode	per	arribar		la	veritat.	
L’ascesi	 no	 és	 l’ascetisme:	 implica	 l’esforç,	 la	 tensió,	 el	 treball,	 la	 voluntat,	 terribles	 exercicis	 per	 a	
aconseguit	 el	 domini	 de	 sí	 mateix.	 I	 les	 ments	 intel·ligents,	 incitades	 a	 anorrerar	 l’hedonisme	 i	 a	
identificar-lo	 amb	 el	 camí	 fàcil,	 l’abandó,	 la	 relaxació,	 el	 deixar-se	 anar,	 conclouen	 que	 l’ascesi	 i	
l’hedonisme	 s’exclouen,	 perquè	 un	 fa	 que	 l’altre	 sigui	 impossible.	 Error	 colossal,	 ja	 que	 l’hedonisme	
suposa	 l’ascesi,	 hi	 obliga.	 El	 cinisme	 ensenya	 aquest	 camí	 i	 n’exclou	 els	 qui	 pensen	 obtenir	 el	 plaer	
abandonant-se	 als	 seus	 desitjos,	 quan	 és,	 primer	 de	 tot	 i	 sobretot,	 el	 domini,	 l’autoritat,	
l’acompanyament.	 L’hedonisme	 obliga	 a	 ser	 fort	 i	 odia	 totes	 les	 febleses”	 (pàg	 111)	 “	 Aquest	 plaer	
corporal	 aporta	 la	mesura	 de	 l’ideal	 hedonista:	 indica	 el	 punt	 cap	 on	 anar,	 de	 la	mateixa	manera	 la	
insatisfacció	assenyala	allò	que	cal	evitar	a	qualsevol	preu.	Es	tracta	de	reactivar	els	moments	naturals	
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epecíficament	el	 sexual,	o	 sigui	 el	 celibat,	 com	a	 imprescindible,	 car	en	el	masculí	 el	
mandat	sexual	 resulta	unilateral,	o	sigui	d’una	sola	direcció	 (cobrir	 totes	 les	 femelles	
possibles),	i	lateral	al	fet	mateix	del	viure,	la	qual	cosa	situa	al	masculí	en	un	estat	de	
lluita	 constant	 entre	 la	 seva	 ambició	 de	 poder,	 de	 mirada	 externa,	 de	 viatge,	 de	
pregunta,	d’exploració,	i	el	mandat	sexual	que	va	directament	a	la	matriu	de	la	dona,	la	
qual,	 aquesta	 si,	 i	 no	 el	mascle,	 es	 pot	molt	més	 ben	donar	 a	 si	mateixa	 el	 títol	 del	
centre	de	l’univers,	almenys	de	l’humà,	amb	tots	els	efectes	existencials	que	això,	bons	
i	 dolents,	 li	 suposa	 a	 la	 femella.	 O	 sigui	 que	 molts	 éssers	 masculins	 es	 perden	 pel	
mandat	 sexual,	 i	 la	 resta	 per	 l’ambició.	 Els	 pocs	 que	 no	 es	 perden	 han	 hagut	 de	
comprendre	que	 la	sexualitat	 i	 la	ambició	són,	de	fet,	assumptes	 imaginaris,	que	mal	
portats,	 no	 duen	 a	 cap	 victòria,	 sinó	 a	 la	 derrota	 de	 la	 consciència	 i	 del	 treball	 de	
l’ésser.50	

	

	

																																																																																																																																																																																			
que	 l’infant	 ha	 perdut	 després	 d’una	 educació	 mal	 feta.	 La	 negativitat	 coincideix	 amb	 el	 dolor,	 el	
sofriment,	la	pena	,	el	mal.	És	bò	tot	el	que	porta	el	filòsof	cap	a	la	gaubança,	si	no	ho	ha	de	pagar	amb	
una	alienació.	No	s’ha	d’aconseguir	cap	plaer	a	canvi	d’una	 insatisfacció	present	o	 futura,	que	sorgeix	
tant	bon	punt	s’ataca	la	llibertat	de	l’individu.	El	gaudi	d’Aristip	coincideix	amb	el	d’un	llibertari		que	no	
posa	res	per	sobre	de	la	llibertat,	incloent-hi,	i	molt	especialment,	el	plaer...	Gaudi	amb	consciència.	Als	
antípodes	de	la	crítica	clàssica	oposada	des	de	sempre	a	l’hedonisme,	el	gaudi	no	es	produeix	contra	o	
malgrat	la	consciència,	ja	que	per	existir	veritablement	el	primer	element	necessita	el	segon.	El	gaudi	de	
les	bèsties	(...)	mai	no	ha	interessat	a	Aristip.”	(pàg.	101),	Michel	Onfray,	Les	savieses	de	l’antiguitat,	Ed,	
1984,	Barcelona,	2012.	
50	 “Yo	 siempre	 te	 he	 dicho	 que	 la	 energía	 sexual	 es	 algo	 de	 extrema	 importancia	 y	 que	 debe	 ser	
controlada	y	usada	con	mucho	tino.	Nunca	te	gustó	esa	proposición	porque	crees	que	yo	hablo	de	control	
en	términos	de	moralidad;	control	para	mí	significa	el	ahorro	y	recanalización	de	energía.(...)	El	nagual	
Julián	decía	que	el	sexo	era	un	asunto	de	energía.	Por	ejemplo,	él	nunco	tuvo	problemas,	porque	tenía	
energía	 hasta	 en	 los	 dedos	 gordos	 de	 los	 pies.	 Pero	 a	 mi	 me	 echó	 una	 mirada-	 parla	 Genaro-	 y	 de	
inmediato	prescribió	que	mi	chile	era	sólo	para	orinar.(...)	Dijo	que	mis	padres	habían	estado	demasiado	
aburridos	y	demasiado	cansados	cuando	me	hicieron;	dijo	que	yo	era	el	resultado	de	una	“cogida”	muy	
aburrida,	y	que	así	nací,	aburrido	y	cansado.	El	nagual	Julián	recomendaba	que	la	gente	como	yo	jamás	
tuviera	 relaciones	 sexuales,	 a	 fin	 de	 que	 pudiéramos	 almacenar	 la	 poca	 energía	 que	 tenemos	 (..)	
recomendó	–	als	aprenenents-	 	se	controlaran	y	que	entendieran	que	el	 comando	del	Águila	es	que	el	
fulgor	de	la	conciencia	de	ser	se	da	a	través	del	acto	sexual.	(...)	El	acto	sexual	es	siempre	una	donación	
de	conciencia	aunque	ese	regalo	no	se	consolide	y	cree	un	nuevo	ser	viviente.	Las	emanaciones	que	están	
dentro	del	capullo	de	los	seres	humanos	no	saben	del	acto	sexual	sólo	como	placer.	Don	Juan	agregó	que	
la	falacia	del	hombre	es	actuar	con	total	desdén	por	el	misterio	de	 la	existencia	y	creer	que	el	sublime	
acto	 de	 conceder	 vida	 y	 conciencia	 es	 simplemente	 un	 impulso	 físico	 que	 uno	 puede	 distorsionar	 a	
voluntad.	 (...)	 Todo	 lo	 que	 sé	 es	 que	 para	 los	 guerreros	 la	 única	 energía	 que	 poseemos	 es	 la	 energía	
sexual,	dadora	de	vida.	Este	conocimiento	 les	fuerza	a	darse	cabal	cuenta	de	su	responsabilidad.	Si	 los	
guerreros	quieren	tener	suficiente	fuerza	para	“ver”,	tiene	que	volverse	avaros	con	su	energía	sexual.	
-¿Qué	puede	hacerse	con	la	sensualidad	natural	del	hombre?	–Nada.	La	sensualidad	del	hombre	no	tiene	
nada	malo.	Lo	que	está	mal	es	la	ignorancia	que	obliga	al	hombre	a	pasar	por	alto	su	naturaleza	mágica.	
Es	un	error	desperdiciar	la	fuerza	dadora	de	vida	y	no	tener	hijos,	pero	también	es	un	error	no	saber	que	
al	 tener	hijos	uno	disminuye	el	 fulgor	de	 la	 conciencia.	 (...)	 En	algunos	padres	débiles	 y	nerviosos,	 ese	
fulgor	desaparece	casi	por	completo.	Conforme	los	niños	ensanchan	su	conciencia,	crece	también	en	el	
capullo	luminoso	de	los	padres	una	mancha	oscura,	en	el	mismo	lugar	de	donde	se	desprendió	el	fulgor	
que	dió	vida	a	esos	niños.”	Carlos	Castaneda,	El	don	del	Águila,	Gaia	Ed.,	Madrid,	1998,	pàg	.49.	
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Del	“masculí”	metafísic	

Els	 éssers	 masculins,	 per	 altra	 banda,	 han	 tingut	 des	 del	 primer	 dia	 una	 fissura	
consciencial	 amb	 la	 realitat,	 qüestionant-la.	 I	 aquesta	 incomoditat,	 lligada	 al	 seu	
imaginari	i	al	seu	racional,	de	vegades	a	les	dues	coses,	i	de	vegades	només	a	una,	l’ha	
portat	a	interpel·lar	el	Real	(i	a	inventar-lo	i	a	modificar-lo).	És	a	dir,	a	desenvolupar	un	
instint	bàsic,	que	és	l’exploració	del	territori.	Aquest	“veure	món”,	del	caçador,	que	en	
el	 fons	 és	 resultat	 d’una	 “ex-centritat”,	 la	 que	 la	 femellla	 li	 crea	 quan	 el	 fa	 fora	 del	
centre,	del	niu,	i	l’envia	a	la	tasca,	delegada,	de	la	supervivència	dels	cadells,	perquè	ell	
no	pot	fer	cadells,	i	de	la	pròpia	excentricitat	sexual,	car	en	ell	la	sexualitat	és	externa,	
potser	 li	va	procurar,	per	desgràcia	seva,	una	mirada	descentrada,	 i	a	 la	vegada,	una	
mirada	pròpia,	o	crítica,	del	Real.	

Llavors	 inventà	 l’escriptura.	Abans	 ja	 havia	 imaginat	 els	 déus.	 I,	 fatalment,	 la	 religió.	
Però	també	la	mística.	I	la	filosofia.	I	la	matemàtica,	etc.	L’imaginari	masculí	var	marxar	
del	Real51,	i	el	va	començar	a	substituir	per	una	creació	seva.	En	alguns	casos,	com	en	
els	 mestres	 del	 Zen,	 per	 adonar-se	 que	 tot	 era	 un	 imaginari,	 però	 en	 altres,	 per	
provocar	 un	 autèntic	 trencament	 tectònic	 entre	 el	 Real	 i	 allò	 que	 se’n	ha	 anomenat	
Cultura,	la	major	part	de	la	qual	és	un	treball	de	creació	per	la	creença	en	un	model	del	
món,	però	que	té	poc	a	veure	amb	el	Real,	com	les	litúrgies,	les	tradicions,	les	religions,	
les	morals,	l’art,	etc.	

Però	vet	aquí	que	en	aquest	camí	crític	amb	el	Real,	per	bé	o	per	mal,	jutgi	cadascú,	els	
éssers	masculins	han	 inventat	mons	 i	n’han	creat,	 físicament,	d’altres,	apart	de	fer	 la	
guerra	 real,	 física,	 tot	 el	 dia,	 amb	 els	 seus	 veïns	 o	 germans	 fins	 i	 tot.	 Han	 aixecat	
ciutats,	imperis,	religions,	i	els	han	destruït,	i	n’han	aixecat	de	nous,	fins	arribar	a	avui	
mateix,	siguis	on	siguis	lector,	que	gairebé	el	100%	del	que	tens	davant	ha	estat	creació	
de	la	fúria	o	desconsol	existencial	dels	éssers	masculins,	incapaços	d’estar-se	quiets	a	
casa	 seva,	 i	 no	 fer	 res.	 L’anècdota	 que	 Marx	 marxava	 a	 la	 biblioteca	 de	 Londres	 a	
escriure	 les	 seves	 teories,	 perquè	 la	 dona	 i	 la	 sogra	 el	 feien	 fora	 perquè	 havien	 de	
netejar,	 no	 és	 una	 anècdota,	 és	 un	 fet.	 Alguns	 han	 inventat	 religions	 per	 tancar	 la	
fissura	 consciencial,	 i	 assolir	 un	 poder	 metafísic	 i	 poder	 morir	 tranquils,	 mentre	
curiosament	milers	de	dones,	sense	cap	inquietud	metafísica,	però	plenes	de	por	per	
no	 tenir	 la	 seguretat	 necessària,	 se	 l’han	 cregut	 i	 han	omplert	 els	 temples	 amb	més	
fanatisme	que	ningú,	elles	per	 la	seguretat	 i	 l`ordre,	ells	pel	poder,	 i	uns	 i	altres,	per	
acomplir	amb	l’ordre	interna	existencial.	Ells	aixequen	els	temples,	i	elles	els	omplen.	

Els	éssers	femenins	no	necessiten	metafísica	de	cap	mena,	car	ja	la	saben	tota,	per	la	
seva	acomodació	existencial	positiva,	o	per	ignorància	directa	producte	del	desinterès	

																																																													
51	Abert	Caraco,	sempre	radical,	afirma:	“L’home	s’ha	fet	contra	la	dona	i	si	no	hagués	resistit,	el	món	no	
hauria	canviat	des	dels	origens.	La	Senyora	Mare	(-es	refereix	a	la	seva	mare-)	coincidia	en	això.”	a	Post	
mortem,	Ed.	Sígueme,	Salamanca,	2006,	pàg	46.	
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(no	 pas	 incapacitat:	moltes	 coses	 que	 no	 fan	 els	 éssers	 femenins	 no	 és	 per	 falta	 de	
poder,	que	en	tenen	molt,	sinó	perquè	aquella	pràctica	els	resulta	sense	sentit	o	gens	
interessant	 al	 seu	 caràcter).	 En	 qualsevol	 cas,	 quan	 creuen	 o	 participen,	 es	 volen	
protegir	 de	 la	metafísica,	 o	 del	misteri	 o	 de	 l’ocult,	 del	 no-saber,	 del	 buit;	 no	ha	 fet	
forat	 el	 nihilisme	 o	 l’existencialisme	 en	 els	 éssers	 femenins,	 car	 es	 desesperació	 de	
l’ambició	 metafísica	 masculina.	 De	 manera	 que	 els	 éssers	 femenins	 creuen	
defensivament,	per	no	afeblir-se,	per	no	perdre	la	vitalitat,	mentre	els	éssers	masculins	
utilitzen	 l’imaginari	 no	 pas	 per	 protegir-se	 només,	 que	 també,	 sinó	 per	 conquerir	 la	
metafísica,	inventant-se	tota	mena	d’idees	i	solucions,	veritats	i	dogmes.	

El	 masculí	 té	 una	 tendència	 terrible	 a	 fugir	 del	 Real,	 a	 recercar-lo	 en	 l’imaginari,	 a	
pintar-lo	 ,	 sumar-lo	 i	dividir-lo,	a	discutir-l’ho	o	a	anar-se’n,	 rodamón	o	explorador	o	
conqueridor,	a	l’altre	banda	del	món,	normalment	per	res.	El	viatge	d’Ulisses	i	l’espera	
de	Penélope	no	és	una	historia	casual:	retrata	molt	bé	la	diferent	instal·lació	existencial	
del	femení	i	el	masculí.	Tots	els	viatges	són	masculins,	totes	les	cases	són	femenines.	El	
masculí	fa	castells,	o	palaus,	o	gratacels,	símbols	del	poder.	El	femení	fa	casa,	lloc	real	
del	niu.	Ha	estat	un	fet	atàvic52.	Però	les	coses	canvien,	perquè	el	procés	de	l’ésser	és	
obert.	

I	en	aquest	 fet,	 l’home,	 imaginari,	ha	 fet	de	burro	de	càrrega	de	 la	dona,	pràctica,	al	
temps	que	la	dona	pràctica	ha	fet	de	criada	de	l’home	imaginari.	Només	la	indomable	
realitat	en	el	Real	del	 femení	 (que	molts	éssers	masculins	han	confós	amb	un	pretès	
misteri	del	femení,	quan	el	femení	no	té	cap	misteri,	perquè	és	real	i	concret,	ú	amb	la	
cosa	i	el	mateix	ésser	femení,	i	té	uns	fins	directes	sobre	el	seu	fer	diari;	qui	té	un	ocult	
misteriós	és	el	masculí,	viatger	de	les	estrelles	inútils,	mai	en	el	seu	lloc,	sempre	en	un	
altre;	 i	 aquest	 misteri	 del	 masculí	 és	 la	 seva	 incomoditat	 existencial)	 ha	 fet,	 en	 els	
temps	antics,	que	el	masculí	cobrís	el	 femení	amb	el	 seu	poder	 terrenal	construït	en	
l’imaginari:	un	imperi,	una	cultura,	una	religió,	un	viatge,	un	diner,	una	llei,	li	han	servit	
per	ocultar,	durant	milers	d’anys,	que	ell	era	el	perdut,	i	el	femení	el	centrat.	

Còmplices	 i	 enemics,	 entenc	 que	 els	 ha	 separat	 la	 fissura	 consciencial,	 que	 és,	
d’entrada,	una	debilitat53.	Aquesta	debilitat,	els	éssers	femenins	no	l’han	tinguda	en	el	

																																																													
52	Escriu	Macedonio	Fernández,	en	uns	esbossos	del	que	després	serà	la	novel·la	Adriana	Buenos	Aires,	
en	el	petit	volum	de	fragments	i	contes	titulat	Una	novela	que	comienza	(1940):	“Al	instante	ella	llamó	
mi	atención.	Estudio	mucho	a	la	mujer	desde	años	atrás	y	cada	día	desespero	más	de	sentir	alguna	vez	
como	ella	siente,	de	sentir	 siquiera	por	un	 instante	una	de	esas	emociones	de	gracia	con	respecto	a	sí	
mismas	o	al	vivir	de	otros	o	de	desesperación	absoluta,	que	el	hombre	no	conoce.	¿Cómo	será	ser	mujer?	
(...)	 El	 interés	 por	 el	 ajeno	 vivir	 y	 el	 de	 que	 el	 propio	 sea	 un	 interés	 para	 los	 demás	 de	 reverencia	 y	
esperanza	 de	 Vida,	 es	 tan	 gracioso	 e	 inteligente	 como	 pesado	 e	 insignificante	 el	 afán	 del	 varón	 por	
averiguar	 cuál	 és	 la	 útima	 legua	 en	 que	 está	 situado	 el	 sol	 con	 respecto	 a	 algunos	 otros	 montones	
astronómicos	 o	 cuál	 es	 la	 célula	 cerebral	 que	 se	 preocupa	 de	 asustarse	 cuando	 la	 emoción	 nos	
embarga.”,	a		Manera	de	una	psique	sin	cuerpo,	Tusquets	Editores,	Barcelona,	2004,	pàg.	52	i	54.	
53	Dic	d’entrada,	perquè	si	en	un	moment	donat	no	hi	hagués	hagut	un	estat	de	consciència	metafísica,	
tot	això	que	ens	hauríem	estalviat,	i	seriem	pedra	o	flor.	Ara	bé,	un	cop	l’ésser	humà,	una	mica	més	enllà	
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procés	històric	dels	éssers	humans,	i	en	general,	malgrat	el	canvi	del	seu	estatus	dins	la	
modernitat,	 no	 semblen	 voler-la	 tenir.	 Però	 tot	 té	 una	 lenta	metamorfosi,	 i	 a	 causa		
dels	 deliris	 i	 les	 passions	 masculines	 en	 la	 seva	 lluita	 amb	 el	 Real,	 eternament	
insatisfet,	el	femení	s’ha	anat	trobant	amb	una	cosa	que	potser	no	esperava	dins	el	seu	
pla	 existencial:	 la	 llibertat	 individual,	 la	 identitat	 plena,	 el	 dubte	 i	 la	 responsabilitat.	
Alliberat	de	l’esclavitud	procreadora,	alliberat	de	les	lleis	socials	gràcies	als	canvis	de	la	
nova	societat	burgesa,	mercantil	 i	 tecnològica,	el	 femení	es	 troba	ara	davant	del	 seu	
propi	rostre,	tal	com	ho	ha	cercat	incansablement	el	masculí,	i	mentre	el	masculí	arriba	
cansat	 i	 debilitat	 en	 la	 seva	 ambició	 i	 força	 de	 poder	 a	 aquest	 canvi	 consciencial,	 el	
femení	 emergeix	 després	 de	 la	 llarga	 servitud,	 la	 pròpia	 del	 seu	 objectiu	 de	
supervivència	i	la	infligida	pel	masculí,	a	un	món	individual	nou	per	a	ell	mateix,	on	s’ha	
de	 desacostumar	 d’estar	 plenament	 ocupat	 per	 la	 realitat	 quotidiana,	 i	 on	
coneixements,	oci	 i	 llibertat,	 	 li	plantegen	un	repte	consciencial	 inèdit.	Pot	 fer	el	niu,	
però	pot	també	no	fer-lo,	o	sigui	que	hauria	de	poder	elegir.	

Perquè	 estem	 en	 un	 canvi	major,	 tant	 pel	 femení	 com	 pel	masculí,	 que	 és	 el	 pas	 a	
l’estat	consciencial.	Perquè	estem	fent	a	trossos	l’antic	atavisme,	la	manera	ancestral	
de	viure,	i	ens	estem	encarant	a	poc	a	poc	-o	depressa,	segons	es	miri	això	del	temps	
històric-	 a	 aquest	 canvi	 per	 anar	 situant	 el	 Jo	 en	 la	 seva	 real	 dimensió:	 la	 soledat	
existencial	dins	la	intempèrie	metafísica.	

La	soledat	és	un	estat	consciencial	de	vida.	I	només	es	pot	tenir	un	estat	consciencial	
de	vida	si	hom	sap	que	està	sol.	I	que	ha	de	morir.	Només	així	la	vida,	paradoxalment,	
desprèn	 tot	 el	 seu	 perfum,	 i	 nosaltres	 ens	 desprenem	de	 totes	 les	 nostres	misèries.	
Només	així	entrem	en	l’ètica,	la	impecabilitat.	El	pas	a	la	soledat	consciencial	i	a	la	seva	
llibertat	 ètica	 no	 és	 gens	 fàcil,	 perquè	 cal	 voler-ho,	 necessitar-ho.	 Però	 la	 nostra	
societat	 moderna,	 per	 increïble	 que	 sembli,	 promovent	 tota	 la	 massificació	 a-
metafísica,	promou,	sense	saber-ho,	la	necessitat	profunda	dels	individus,	ja	sense	fe	i	
sense	 revelacions	 imaginàries,	 a	 cercar	 un	 “ethos”	 particular,	 una	 seguretat	 en	 sí	
mateixos,	i	una	vida	sana,	reglada	pel	seu	propi	deure,	i	no	entorpida	pels	altres	ni	per	
les	quimeres.	

Així	 que	 caldrà	 que	 els	 éssers	 masculins	 baixin	 del	 seu	 deliri,	 de	 la	 seva	 ambició	
irracional	de	lluitar	i	despullar	i	manipular	el	Real,	entrant	en	una	forma	saludable	de	
relació,	on	la	Ciència	ben	entesa	i	la	Tecnologia	ben	aplicada	hi	poden	ajudar	molt,	i	a	
la	vegada	tindran	una	nova	ambició	més	noble,	que	és	lluitar	tota	la	seva	vida	amb	ells	
mateixos,	per	a	disciplinar-se	en	el	no-saber,	acceptar-lo,	 i	 ser	ètics,	 impecables,	 fins	
que	la	mort,	lleugera,	els	trobi	igualment	lleugers.	

																																																																																																																																																																																			
de	l’arbre	del	qual	ha	baixat,	sent	el	seu	adonar-se’n	de	les	coses,	 llavors	ja	és	una	necessitat,	 i	 l’única	
cosa	que	el	pot	treure	més	enllà	de	l’animalitat	o	la	humanitat	confusa	i	confosa.	
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El	mateix	per	als	éssers	femenins,	car	tots	som	iguals	com	a	éssers,	encara	que	no	ho	
sembli.	Amb	l’afegit	que	el	motllo	que	ha	de	trencar	el	masculí,	encara	l’ha	de	trencar	
amb	més	força	el	femení,	car	el	té	més	enfondit,	necessàriament	enfondit	per	Natura,	i	
se	 li	posa	al	davant	aprendre	a	viure	 sense	 sobreviure	només,	entrant	en	 l’abstracte	
del	concret,	que	és	allò	que	sap	fer	i	fa,	la	manera	de	la	consciència,	allunyar-se	de	la	
perspectiva	del	Real	per	poder	ser	consciència,	car	essent	una	sola	peça	amb	el	Real,	el	
Real	 t’engoleix	 necessàriament.	 I	 si	 una	 cosa	 l’humà,	 femení	 o	 masculí,	 té	 a	 fer	 en	
aquest	no-saber,	és	a	ser	el	màximament	humà,	igual	que	si	fossis	formiga	t’esforçaries	
en	ser	el	màximament	formiga.	

Finis.	

	


