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Tractat	de	la	Ignorància	(2014)	

	

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.	
		



Charles	Renouvier	(1815-1903	),		i	la	
seva	afirmació	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.”	i	que	“	la	consciència	és	la	condició	
de	la	representació	de	totes	les	coses	i	no	pot	
posseir	seguretat	sobre	cap	independentment	de	les	
seves	pròpies	modificacions.”		
	
Veure	Sessió	16,	7/V/2018,	“L’error	romàntic.	De	Hume	a	Renouvier,	sense	Nietzsche.”	
Los	dilemas	de	la	metafísica	pura,,	Losada,	Buenos	Aires,	1944,		pàg.	190	
Dilemas,	pàg	176,	trad.	del	castellà	de	l’autor.	Subratllat	de	Renouvier	

	



Macedonio	Fernández	(1874-1952)	

apunt	 anterior	 a	 aquest,	 basat	 centralment	 en	 la	
seva	obra	No	toda	es	vigília	 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	consciencia	afectiva.	
Sessió	nº	23	(14,	XI,2018).	Macedonio	Fernández	(1874-1952).	La	Metafísica.	



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.		



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		



Què	és,	doncs,	saber?	

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



L’estultícia	

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.	



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

Miquel	Bauçà,	El	canvi,	Empúries,	Barcelona,1998.	pp.	239-241.	
	

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.	



L’individu	viu	amb	absoluta	familiaritat	
la	vida,	com	si	sabés	què	és.	

estat	infantil	
de	l’ésser,	
que	actua,	
creient-se	
adult,	com	un	
nen	



La	Ignorància	Publicitària	i	la	Virtual	

•  estem	contínuament	
distrets	

•  (estem	sempre	en	un	
no-pensar	i	un	no	veure	
el	Real)	

•  vivim	en	una	societat	
purament	mercantilista,	
que	té	com		a	ideals	el	
Consum,	la	Distracció	i	
la	Comoditat	dins	un	
context	consciencial	a-
metafísic.	

		



Albert	Caraco	(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.”.	Caraco,	
Albert,	(Constantinopla,1919	-	París,	1971),a	Breviario	del	
Caos,	Ediciones	Sexto	Piso,	Madrid,	2004,	pàg.	60	.	Trad.	
al	cat.	de	l’autor.	



No	tenim	imatge	del	món	
	
“...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?,	1942	Fondo	de	
Cultura	Económica,	1970	(1949),	México,	pàg.35	



	
ara	sabem	realment	perquè	serveix	la	

raó.	Per	no	saber.	
	 •  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.	



No	hi	ha	relat.	Poden	desar	els	llibres	
(metafísics)	

•  Nicolàs	Gómez	
Dávila		“El	progreso	
filosófico	no	
consiste	en	la	
aparición,	sino	en	la	
desaparición	de	
tesis.”	

•  Perfecte.	Ja	no	
queda	cap	tesi,	
excepte	aquesta.	
Una	tautologia.	



Això	suposa	un	profund	desassossec	,	en	comptes	de	
ser	un	alliberament,	tal	com	creiem	que	és.		

•  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.	



car	es	tracta	de	morir	sans,	no	pas	de	
morir	distrets	

														La	consciència	ignorant	
																																																																								

																		“Ignorància,	La.	Això	s’aprèn.”	
																																												Miquel	Bauçà,	El	Canvi	

		
																																																																																																



“consciència”	

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	carga	imaginativa	o	verbal,	i	
sense	importància	personal.		



La	manera	que	veiem	el	món	depèn	completament	de	

la	forma	-	el	contingut-	de	la	nostra	consciència.”		
Gebser,	Jean,	Origen	y	Principio,	Atalanta,	Vilaür	(Girona,)	2011,	pág.	307	(subratllat	i	trad.	al	cat.,	de	l’autor)	

	

	
Nicolás	Gómez	Dávila:	“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		
																																																																					(	Textos,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2010,	pàg.90-94	



.		
La	llibertat	de	la	consciència:	el	viatge	

consciencial	
	•  l’aparició	de	la	consciència	de	la	

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



.		
La	resistència	dels	molts.	La	Tesi	Realista	

	
•  diferents	estats	de	consciència:	màgica,	
mítica,	religiosa,	racionalista	i	consciencial.	

•  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.	



•  “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.”	diu	Charles	Renouvier.	Renouvier,	Charles,	Histoire	et	solutions	des	problèmes	
métaphysiques,	1901	(	edicíó	castellana,	libreria	Hacchette,	Buenos	Aires,	1950)	(trad.	al	cat.	de	l’autor).		
	



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	

•  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.”		

•  Íbid,	pàg.176,	trad.	al	cat.	de	l’autor.	Subratllat	de	Renouvier.	

	cometem	un	oblit	metafísic,	que	és	suposar	o	
creure	el	que	no	es	pot	suposar	ni	creure.	
•  creure	que	amb	mesura	humana	es	pot	mesurar	
la	desmesura	còsmica.	Aquesta	es	la	pretensió	de	
la	Tesis	Realista	basada	irònicament	en	el	
realisme	i	la	racionalitat	(humana)	



La	Raó	Imaginativa	no	és	pensar.	Pensar	és	discernir,	
amb	la	raó,	el	que	hi	ha	del	què	no	hi	ha.	

																																		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	é	 le	Néant,	que	és	el	mateix	que	
dir	que	ha	de	ser	responsable,	és	responsable,	vulgui	 	o	
no,	de	tot	allò	que	fa;	i	metafísica,	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.		



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	

•  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.	



•  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.	



	
perquè	tot	era	mentida.	

	•  L’estat	consciencial	ha	fet	
una	desinstal·lació	del	
motllo	cognitiu	que	ens	
posen	de	petits,		ha	
recapitulat	tot	el	que	li	van	
dit	que	era	i	que	havia	de	
fer,	i	n’ha	llençat	l’inventari	
per	la	finestra,	perquè	tot	
era	mentida.	



	
la	feina	de	no	passar	la	vida	com	“una	bola	

d’idiotes”	(Juan	Matus),	i	no	pertànyer	a	la	“raça	
dels	imbècils”	(Bernanos).	

	
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	sol.	Que	és	una	
feina	sense	“mestre”	ni	
“veritat”,	car	no	saps	res.		



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.	



	
assabentar-se	de	tot	plegat	t’allibera	la	consciència,	i	
només	amb	una	consciència	lliure	pots	realment	

assabentar-te.	
	

•  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,	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.	



	
La	qüestió	metafísica.	

																																“Els	homes	moren	per	això,	
perquè	no	poden	connectar	principi	i	fi.”																																																																																															
																												Alcmeó	de	Crotona,	S.VI	a.c.	



	
“en	la	mesura	que	els	problemes	de	la	metafísica	
escapen	a	la	raó,	han	de	ser	declarats	insolubles”.		

Charles	Renouvier	
	

•  La	qüestió	metafísica	és	simple:	no	es	pot	
saber	ni	origen	ni	fi.	Només	cal	sortir	al	carrer.	



Relatiu	i	Absolut	
allò	Absolut	 no	pot	 ser	 relatiu,	 i	 allò	Relatiu	 no	pot	 ser	
absolut;	 car	 allò	 Absolut,	 per	 definició	 de	 la	 seva	
absoluteitat,	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.	



Sigui	el	metafísic	del	barri	

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.		



Tres	paradigmes	

a)	es	pot	saber,	perquè	hi	ha	un	Paradigma	
Transcendent,	o	explicació	des	del	més	enllà;	b)	
o	bé	es	pot	saber	perquè	hi	ha	un	Paradigma	
Lingüístic,	o	explicació	a	través	de	la	Raó	i	la	
Paraula;	c)	o	bé	no	es	pot	saber,	perquè	no	hi	ha	
cap	Paradigma	Metafísic	possible	



	
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.		



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.	



Tot	és	límit	i	Res	no	el	Tanca	

La	 nostra	 consciència	 no	 té	 funcions	metafísiques	 -com	
en	 té	 el	 nostre	 estómac	 de	 digestives-,	 	 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	 que	 pot	 donar	 de	 sí	 la	
consciencia,	car	tot	resta	obert,	perquè	res	no	el	tanca	



No	tenim	mapa	

•  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	què	hem	
fet	fins	ara.	



	
El	problema	és	el	“haber	mundo”,	ens	diu	

l’argentí.		
	No	hi	ha	mapa.	La	Història	la	fem	nosaltres.	Però	què	és	

la	Història,	o	sigui	nosaltres?	No	ho	sabem.	Com	diu	Imre	
Kértesz,	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	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.	



Dues	línies:	la	metafísica	del	poder	i	la	
metafísica	de	la	llibertat	

Els	primers,	 Idealistes	o	Materialistes,	 creuen	en	 l’Ordre	
molt	més	que	en	 la	Llibertat.	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	altre	vida	més	enllà,	
afirmen	 l’existència	 de	 l’Ú,	 proclamen	 que	 tenen	 un	
Saber	 Revelat,	 són	 Idòlatres	 o	 son	 Racionalistes	
igualment	idòlatres	del	Progrés	o	la	Màquina,	estableixen	
una	Moral,	fan	servir	el	Diner,	etc.		



	
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.”		
Los	dilemas	de	la	metafísica	pura,	Losada,	Buenos	Aires,	1944.	Pàg.	228	(subratllat	de	Renouvier;	trad.	al	cat.	de	l’autor)	

	



Metafísica	de	la	llibertat	

•  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.	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.		



Estats	coincidents	de	la	visió	metafísica	consciencial.	Sumari	descriptiu	
Nota	de	l’autor:	aquest	capítol	es	reporta	sencer	des	del	text	l’original	

donada	la	dificultat	de	fer-ne	un	resum	convicent.	
	

0)		El	Real	és	allò	que	cada	Jo	conscient	percep	pels	
Sentits	com	a	existent,	des	d’ell	mateix	
1)			El	Real	és	Tot	Present	Ara	i	Aquí.	
3)			El	Real	no	té	Llenguatge.	
4)			La	Raó	no	és	una	eina	metafísica.		
5)			Metafísicament,	saber	és		no-saber.	
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.	
	



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).	
8)				L’Estat	consciencial	s’esdevé	com	un	estat	
ètic	pràctic,	esdevé	una	praxis.		
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.	
10)			L’Estat	Consciencial	és	Paradoxal,	
constitutivament,	car	és	relatiu	i	absolut	
alhora.	
	



11)				L’Ésser	és	un	estat	de	l’Energia.	
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.	
13)	Totes	les	afirmacions	anteriors,	i	qualsevol	
altre	apreciació,	no	són	un	saber,	sinó	
descripcions	del	Possible,	i	en	sí	mateixes,	un	
Misteri.	
14)			Podem	anomenar	l’estat	de	
desconeixement	de	no	saber	de	l’ésser,	el	seu	
estat	metafísic	natural,	com	a	Intempèrie	
Metafísica.	
	



15) La	Mort	no	és,	no	té	entitat.	No	és	
transcendent.	La	transcendència	no	és.	

	
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.	
	
17)				La	contradicció	que	implica	tot	el	punt	16,	
és	irresoluble.	És	un	fet.	
	



18)		Un	estat	Consciencial	Obert	suposa	una	
Atenció	Consciencial	constant,	car	no	té	ni	
imatge,	ni	llei,	ni	principi	ni	fi,	i	conta	amb	la	
única	força	de	percepció	del	Real	sense	atributs	
ni	imaginaris.	
19)	Qualsevol	ésser	viu,	naturalment,	en	estat	
místic	(unit,	en	unió	total)	amb	el	Real.	
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.	
	



21) Viure	és	un	estat	de	ficció	real	apòcrifa,	car	
és	irreal	i	real,	i	no	demostrada,	falsa	i	
vertadera	alhora.	

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

	
23) La	ignorància	ens	constitueix.	Conclusió	

última:		si	sabéssim,	no	seríem	
	
27)		L’única	feina	de	l’ésser	és	la	Impecabilitat,	
o	sigui	l’Ètica	



	
Fi	del	Tractat.	

	
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.		

	
Epíleg	II.	El	masculí	i	el	femení	metafísics	.		
	
Allò	femení	suposa	un	estat	existencial	d’instal·lació	consciencial	positiva	i	
unida	al	món.	No	té	ni	pretén	tenir	metafísica.	
Allò	masculí	suposa	aquest	estat	de	manera	negativa	i	desunit	del	món.	Cerca	
el	Poder	i	la	Metafísica	per	tancar	la	seva	fissura	consciencial.	



	
		Conclusió	última:			

					si	sabéssim,	no	seríem.	
				

																					Tesi	única:	
			
			La	ignorància	ens	constitueix.	
										
												



I	fins	aquí.	Gràcies.	I	passi-ho	bé.	


