
EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA	
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On	som.	Ontologia	avui.	
Sessió	22	(24,X,	2018)		
Profetes	del	present:	
Miquel	Bauçà	(1934-2005)	
Apunt	II	
JMa	Uyà	



el	més	homenot	dels	homenots:	
un	pensar-	riu	mar	de	l’existència		



un	escriptor	a	futur	que	parteix	del	
present.	



la	poesia	i	la	narrativa	de	Bauçà	
rarejaven	



vivint	l’eremitisme	més	modern	i	
inèdit	que	s’hagi	vist	mai		



La	forma	
•  La	forma,	entrades	de	diccionari,	segons	la	

lletra	amb	què	comença	la	frase.		

•  En	prosa	a	“El	Canvi”,	i	en	vers	la	resta.		
•  Un	vers	o	quatre-cents,	tant	li	fa.	
		
•  Discurs	que	ve	al	cap.		

•  Aparent	fragmentarisme,	asistemàtic,	no	
narratiu,	ni	poètic	ni	dramàtic,		

•  i	tot	alhora,	car	relata,	poetitza,	dramatitza,	
•  	i	sobretot,	s’explica	contínuament	des	de	la	

perspectiva	d’un	jo	que	sent	i	pensa	el	què	
sent.	

•  Les	impressions	són	viscudes,	dia	a	dia	



Fa	«text»,	sense	principi	ni	final	

«Desocupado	
lector»	(Cervantes)	
«Hipòcrita	
lector»	(Baudelaire)	
«	Lector	atento»	(Macedonio	
Fernández)	
:	el	desvetllament	de	la	
estultícia	
		(la	infamiliaridad	de	
l’argentí)	



Eremitisme	urbà	

•  El	Canvi	(1998),	i	els	quatre	llibres	de	textos	en	
vers,	Els	estats	de	connivència	(2001)	Els	
somnis	(2003)	Rudiments	de	saviesa	(2005),	
Certituds	immediates	(2007,	edició	
postmortem),		



el	món	rural	que	detestà	perquè	en	ell	hi	veia	el	
mal	i	el	veïnat	en	expressió	màxima	

•  La	ciutat	esdevé	pur	
paisatge	humà	que	el	
protegeix	de	tot,	que	és	el	
que	necessita	un	
metafísic,	que	és	algú	al	
qual	tot	li	fa	impressió	i	
tot	el	fa	pensar	de	manera	
ininterrompuda.	

•  el	retir,	per	aquesta	mena	
humana	raríssima,	és	del	
tot	obligat.		



categories	metafísiques	

•  El	Cervell	



“l’estultícia”	

•  “Entenc	per	estultícia	suprema	la	incapacitat	natural	de	
percebre,	sentir	i	tractar	amb	l’ésser.	Totes	les	altres	
formes	d’estolidesa	empal·lideixen,	són	insignificants	al	
seu	costat.	I	les	diferents	formes	d’intel·ligència,	de	
vivacitat:	estolideses(...)	L’estultícia	existeix.	Aquest	llibre	
no	existiria	si	no	existís	l’estultícia.	Tot	ell	és	un	al·legat	
contra	ella,	cabalment	(...)	L’estultícia	i	el	mal	ordinaris-	
constants,	empedreïts-	són	una	mateixa	cosa	(...)	Potser	
l’estultícia	coincideix	amb	l’autocomplaença	
generalitzada.	Enfront	del	confort	de	la	mirada	
complaguda	del	veïnat	sobre	les	coses,	el	poeta	(...)	mai	
no	podrà	compartir	el	confort	de	l’estultícia.	(...)	Cal	triar:	
o	el	turment	del	sentiment	de	l’existència	o	l’estultícia”	



El	«veïnat»,	el	gregarisme.	



	
un	metafísic	no	escriu	per	entretenir	a	
ningú,	sino	alterar-lo,	desvetllar-lo	de	
l’estultície,	o	inconsciència	metafísica.	

	



un	trajecte	d’aclariment,	de	sanejament,	d’higiene,	
com	també	diu	ell.	El	fenomen,	aclareix	Bauçà,	és	

inexplicable.		

el	fet	que	algú	tingui	una	
àmplia	percepció	
metafísica	només		es	pot	
atribuir	a	un	estat	
especial	de	la	percepció	
tant	immediata	com	
consciencial,	manera	de	
ser,	però,	que	no	podem	
identificar,	tot	i	que	es	
produeix.	Poc,	però	es	
produeix.		



Ara	bé,	la	feina,	per	a	aquest	individus,	
és	ingent,	

•  No	hi	ha	manera	de	pactar	o	permeabilitzar	la	
vida	sentida	metafísicament	amb	la	que	no	ho	
és.		



Bauçà	condemna	el	passat,	tot,	sense	
excepció	

•  Per	ell	la	modernitat,	ben	al	revés	que	per	a	
en	Dávila,	és	una	benedicció.	



La	Tecnologia	

•  la	tecnologia	ha	permès	que	
cadascú	deixi	de	mirar	el	veí,	i	que	
hom	se	centri	en	ell	mateix,	ni	que	
sigui	de	manera	estulta	i	buida,	
però	ho	troba	un	gran	avenç,	car	
aïlla	els	individus,	i	els	higienitza,	en	
tots	sentits,	des	de	la	higiene	
personal,	car	abans	tots	anaven	
bruts,	fins	a	la	mental,	ja	que	ens	
prepara,	buidant-nos	el	cap	de	la	
vella	gregarietat	i	lluita	veïnal,	per	a	
un	estat	de	consciència	més	ampli	



	és	un	salt	ontològic,	car	canviarem	de	
forma	

•  Fills	de	la	municipalitat	
•  No	sexe	
•  No	amor	
•  No	idees	
•  No	saber	
•  Poder	diferent	
•  No	educar	



Però	per	prescindir	de	les	velles	fórmules	ens	cal	
eixamplar	el	cervell,	o	sigui	que	cal	que	treballi	a	més	

potència.	
•  Adonar-se:	
Que	tot	passa	en	ell	mateix	
Fora	quimeres	exteriors,	fora	
mandats,	fora	idees,	
obligacions,	costums,	etc.		
El	cervell	és	creatiu	des	de	la	
consciència,	diu	Bauçà.	La	
consciència	és	producte	del	
cervell,	i	tot	plegat	està	en	
estat	d’ànima,	o	animat	



L’anima	és	composta,	segons	Bauçà,	allò	més	
compost	que	podem	tenir,	i	només	l’individu	pot	

avaluar	la	seva	amplitud	

•  “la	majoria	dels	humans	hi	mantenen	una	relació	
pèssima	o	bé	planerament	inexistent:	no	saben	
que	la	tenen.”		

•  Ànima,	La	magnitud	de	l’.	,	ens	aclareix:	«la	
importància	de	l’ànima	rau	en	la	capacitat	de	
copsar	percebre,	i,	segonament,	molt	
segonament,	entendre.	No	a	la	inversa»	



si	no,	estàs	condemnat	a	l’estultícia	i	la	
repetició	dels	errors	de	la	humanitat	
•  tot	pot	ser	d’una	altre	manera.	
•  òrgan	de	coneixement,	els	somnis	
•  no	pas	en	clau	psicològica,	com	els	
tractem	ara,	sino	metafísica	

•  No	són	la	vida,	sinó	“una	altre	cosa,	
ontològicament”.	El	que	passa	és	
que	igual	que	en	la	cosa	metafísica,	
la	majoria	d’humans	no	“veu”	els	
somnis,	car	no	hi	paren	compte.		



son	la	prova	de	que	hom	pot	ser	lliure.	No	son	cap	
indici	clínic.	El	que	passa	és	que	la	gent	no	sap	què	és	la	

creativitat,	i	no	“dorm	professionalment”		



La	Tecnologia	

•  un	òrgan	extern	que	ajuda,	i	molt,	tota	la	feina	
del	conjunt	consciencial	del	jo:	la	tècnica.	
Aclareix:	«és	un	error	menysprear	la	tecnologia»	

•  .	A	Els	estats	de	connivència,	aclareix:	la	tècnica,	
que	no	diu	res,	regeix	tots	el	canvis,	totes	les	
mutacions	(p.5).	



Els	americans	

•  tot	allò	que	ells	mateixos,	
sense	saber-ho,	estan	
fent,	car	viuen	la	
modernitat	tecnològica	
com	nens	que	juguen,	
però	la	dimensió	del	que	
estan	fent	és	molt	
superior	a	ells	mateixos,	
que	son	prou	cretins.	És	
un	fet	metafísic,	en	diu	
Bauçà.	



un	canvi	de	concepció	metafísic	

•  tot	és	aquí,	i	tot	és	aquí	dins,	el	
cervell-consciència	

•  fugint	de	quatre	coses,	segons	
Bauçà:	l’estultícia,	o	incapacitat	
metafísica	de	la	majoria	dels	
humans;	la	gregarietat,	o	mania	
de	seguir	les	normes	i	el	grup;	el	
veïnat,	o	fet	suprem	de	la	
gregarietat	que	és	posar-se	en	
la	vida	dels	altres;	i		finalment	
llençar	a	les	escombraries	les	
idees-mandat	



	
El	Canvi	

	
•  L’oblit	del	passat	n’és	un	bon	indici		
•  En	el	Canvi	hi	estem	tots,	i	l’estultícia	

és	cultural	
•  Vivim	en	un	present	futur,	cosa	que	

no	havia	passat	mai	
•  El	llibre	ja	no	existeix		
•  L’envelliment	dels	avis		
•  L’eliminació	del	contacte	,	abans	

continu,	entre	el	veïnat		
•  La	tecnologia	accelerada	
•  I	el	canvi	de	la	significació.	Ara	ja	res	

significa,	tot	és	insignificant.		



més	«Canvi»	
La	famosa	crisi	i	la	mundialització	
(globalització),	són	part	del	canvi.	La	
confusió	tova	i	saludable,	diu.	La	
netedat	natural	i	espontània.	El	fet	
que	tothom	vol	treure	el	màxim	guany	
de	tot.	La	consolidació	del	feminisme.	
Que	la	informació	sigui	gratuïta.	La	
democratització	de	la	pornografia.	La	
desaparició	de	l’aïllament	dels	pobles,	
dels	llocs.	Que	les	coses	es	facin	
perquè	no	durin.	El	xinesos	i	allò	que	
fan	(el	xinesos,	juntament	amb	els	
americans	i	les	dones,	són	les	
categories	més	metafísiques).	La	
introducció	accelerada	de	
l’electrònica.	L’exercici	de	la	
franquesa,	entre	els	veïns.	



I	el	temps,	o	el	Temps,	que	s’ha	aturat,		

•  La	mort	de	les	idees	
motores	

•  “una	fractura	dins	el	
funcionament”.	Com	
els	mòbils,	que	són	un	
fet	metafísic,	encara	
que	no	ho	sembli.	

•  Res	és	el	que	sembla,	
tot	s’ha	d’interpretar	
en	clau	ontològica	



Es	tracta	d’arribar	a	un	estat	de	cretinesa	mitjana	
consolidada,	molt	millor	que	l’estat	anterior,	on	la	

cretinesa	era	total	
•  “el	canvis	no	deixen	veure	El	
Canvi”.	Íbid,	pàg	74	

•  És	un	moviment	tectònic	de	
l’ésser,	ja	que	la	gent	no	
s’adona	que	canvia	en	el	
sexe,	la	propietat	els	infants,	
la	llengua,	la	mort...	

•  objectivar	l’ésser,	fent-lo	
alhora	lliure	i	creatiu,	fins	
que	sigui	una	altre	cosa,	
diferent	de	l’ésser	humà	
conegut	fins	avui.		



Aquest	que	passi	el	que	passi,	no	passa	res,	és	canvi.	
Llibertat.	Bauçà	ha	descobert	“la	sobirana	fredor	del	

humans”.	Íbid,	pàg	77	
	

I	això	és	transcendent.	Ja	que	allò	que	canvia	és	l’ésser,	
no	pas	res	més,	res	exterior.	La	Natura	no	en	sap	res,	per	
més	que	l’assetgem.	No	en	sap	res	de	res.	
El	gran	canvi	s’esdevé	quan	comencem	a	treballar	en	
profit	nostre	exclusivament”,	o	sigui	del	jo:	“Jo	només	
conec	un	canvi	produït	per	l’augment	de	saviesa”.	Un	
canvi	lent	i	tranquil	diu.	Un	expandiment.	Íbid,	pàg	78	



El	tema	dels	metafísics	
•  la	qüestió	del	ser	és	la	de	la	consciència,	que	ell	
en	diu	cervell.	El	treball	del	ser	és	el	propi	ser	de	
l’ésser,	que	és	només	d’ell,	per	ell	i	des	d’ell.	Amb	
una	sola	feina:	desvestir-se	de	la	capes	tòxiques,	
imposades,	errades,	pesants,	instintives,	
manades	o	idealitzades.	

•  Tornem	a	Parmènides:	la	feina	de	ser	de	l’ésser	



	
Així	que	el	humans	vivim	en	el	canvi	sense	

saber-ho.	Però	també	ho	podem	saber,	si	volem.	
De	fet,	saber-ho,	és	el	canvi.		

	



FI.	

•  Anglesos,	Els:	fan	posar	els	pèls	de	punta.	(EC,
83)		


