Ramoneda i la filosofia-ficció
N assaig que es ))an~a ter en fa una critica desaforada que
arriscadament a assegurar
com arta, com calia esperar i ara
la possibilitat de con~ixer és de consuetud en els neometafll'individu humd -l'individu
sics de la singularitat, una rebenta"
en la seva realitat concreta
da total de la c1~ncia, vista lamende tal. no com a membre de. cap tablement segons una concepció engrup o classificació o com a exem- cara fi de seRIe, completament
pIar de l'esp~cie- presenta d'entradesfasada. La ci~ncia contempoda un inter~s considerable. L'indivi- rdni~ -les ci~.ncies empfriques condu és inefable, s'ha dit fms que la tempordnies-,
alhora experimenmodernitat -i la postmodernitattals, racionals i critiques, s'han allipostkantiana ha comen~at a posar- berat de les roetaflsiques idealista i
ho en tela de judici. Aquest és el positivista. No és cert, dones coro
cas del text, titulat El aentit intlm dediu
Ramoneda que «sense Tot no ID
o1osep RliD1oneda. membrede1..Col.-., b~ d~nd8J.. -el Tot heae1id, mort i
legi de,Fi1o8Qfiaf;ie.,~elqnal
prcr ,ep~rrat':"'". ni tampoc la ci~ncia 51gfessordefjlo50fiaCon~in~dniaa1a.
,..ronca l'cimperi de la necessitab,. des,
U~versita~:'AutOnon:u~,d~,~arcelona.:. :4el"moment que no té mésremei
Et contin.gU.t_ct~:1'8S5u!g~;,d~qual. ..~e. Seipro1)abillsta -par exemple,
.ens ocqparem de segu.ida. constitui: :_en~ altres coses es traba debatent
també el tenia orert par .8quest pr9.": ;.ta';QÜestió clau del determinisme-:
fessor durant el curs1980-1981,
nL-eixecá veritats .universals i ned'aquell Col.1egi, resunllt ~n el teit; ..«:eSsdries,.sinó models substituIbles
Coneixem~nt, membria,: invenci6, de ..par altres quan aquells es mo'stren
qu~ vamparlar
én un article ante-. insuficients i. encara, també sap
. 'analitzm:
i descriure singulars. Altra.
rior,
El text de Ramoneda. comen~a .qüestió és que la tecnologia que se8mb una critica del sentit comúi
grega sigui el millar instrument deIs
acaba amb l'afmnació apassionada
centres de poder mundial -Estots,
d'un meravell6s sentit intim, pas- multinacionals i monopolis- per a
sant par unes excepcionallssimes te- assumir el control deIs respectius
Bis sobre l'individu bpmd i la v.olun- espais, des de la dominació per la
tal de poder que entén que el defi- for~a i el diner fms a la manipulaneix coro a diferent de tot i de tots, ci6 de les consciencies a través de
Coro ens canta el mateix autor, el la «hipnosi de masses», Tanmateix
seu discurs arranca d'una «deria»: els cientifics-tecnOlegs, investigala de fer pensable l'individu.
dors a seu d'Estats i d'empreses,
El sentit comú presentat per Ra- són una cosa, i la ciencia estricta,
moneda ve a ser, d'una banda, el primdriament
investigació critica
bon sentit cartesh\, poder de jutgar i del cosmos i secunddriament tecnbde distingir allO que és ver d'alló logia, en gran part als serveis deIs
que és fals, par altre nom, la ra6 centres de poder, una altra.
del racionalisme c1assic i deIs racioPel que fa a l'individu humA, la
nalismes maderos, en defmitiva de visiÓ que en té Ramoneda cal adsl'idealisme hegelia i del positivisme;
criure-la al romanticisme més exali .el seu transferiment a nivell col.- tal, En principi l' entén coro un Dalectiu, representat. segons que afIr- sein beideggerid, tanmateix constima Ramoneda, per l'utilitarisme de, tuit per un anhel de coneixement
Bentham i el concepte de voluntat
absolut, totalment sorgit de l'amor,
general de Rousseau. El nostre au- L'individu és, encara, voluntat de
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xements són Genis, Superhomes o
Superdiferents. Encara més, els tals
coneixements, si s6n els de l'amorpassló, penetren en el si de l'ésser,
paró no és segur que no el construeixin, Comporten la fusi6 deIs
amants i alhora la individualització
separada de cadascun d'ells, 8ón,
alhora, coneixement perfecta i al.lucinaci6, la maxima lucidesa i la
maxima follia. La gran pensada de
Ramoneda és que. en aquest moment de la il.1uminació-follia es produeix una suspens16 de poder ~su.poseQ;1que. no~és del negatiu- par
W ~e la yiv~ncia' de l'amor-conei-:..
,com .~ individus perredulr despréj¡ . xement. del 'Gerll desemboca. diu, en
"'I~alti'e.: "Ara,:ex:iSteiX.~.. poder posi- .un.augmeIÍL
de poder., $ti.po~m~
. tiu; capaq.; seDibla. <~e cposan,re1a~
8qu~,cop.per
art de ~A81a,. del;'
cions i sabers' noui¡ on no resideix
positiP-.',
.
:.
"..
cap designl de dominació. El poder, . . El mc\rit 'més gran de la teoría ~e ...
Dones., és una bóta. de Sant Fernol.
Ramonedl) és que' noadniet critica
inexhaurible, que; a ¡nés a més ubo- de capmena. car la critica, ens di-.
.cavms
de diferents .1 exquisldes
ría de seguida, es Caria des del selÍmenas.
"
" .'
"
tit comú, que, segons ella, no toc'a'
La manera ramonediana de fer vores, Deixem-lo, dones, amb el seu
. pensable l'indiv'idiu, el mana a arbiromanticisme delirant i resignemtrar l'existencia d'un sentit fntim nos a callar. Ens resta, peró, un re- ¡
que comporta l'afmnació d'uns es- curs par a poder parlar, que el ma- 1
teix' Ramoneda ens facilita. A la fI
tats excepcionallssim§ de coneixedel llibre, l'autor ens diu textualmento Les figures en són la relació
d'amor-passi6, la creaci6 artlstica i ment que «ha intentat de crear una
la intuició científIca. En aquests es- ficci6 teórica», és a dir, que el seu
pais, per a Ramoneda, s'esdevé
sentit fntim i seqüeles són ficcions
l'autentic coneixement, que té el ca- deliberades, invencions. Aleshores
racter d'unail.1uminació i només és és al lector, que, coro un llamp.. li
ve la il.1uminaci6. La mosofia del
de singulars. En el cas de l'amorpassió. el coneixement .de l'altre és sentit fntim de Ramoneda no és més
talment extraordinari que aspira a que mosofia-ficció. Creiem sinceraconsumar-se en. la mort, coro a vía ment que ni el talent de l'autor i:ü
d'acompliment, tanmateix impossi- la seva preparaci6 no se la mereible. El model és la passi6 de Trista: . xen, Potser, si la seva ambició sabia
ny i Isolda, precisament wagneriapassar. pels garbells indispensables
Da. Si es tracta de l'artista, és tan
d'una boDa critica, li'n sortiria una
poderosament creador que trenca el altra que li faria honor, una mosocadí de l'art que conrea. Si és el co- fia que bauria saltat de la deria a
neixement de la intuici6 cientifica,
la proposta, de l' ocurr~ncia a la troballa, de l'emotivitat desbordada a
descobreix veritats que obren grandiosos boritzons encara mal no bes- la sospita de veritat.
Alfred Badfa
llumats. Els. actors d'aquests conei.
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poder i també categoria construida.
L'anhel que el constitueix és abassegador, descomunal, conflictiu. Pel
que' fa a la voluntat de poder, cal
dir que és l'element diferencial de
l'individu. El poder és relació amb
l'altre -cosa o p~rsona-, relació en
qu~ la singularitat diferencial de
l'individu es manifesta, No cal entendre'l, doncs, coro a estrictament
negatiu, és a dir, coro a for(fa encaminada a la dominació pura i simple. par b6 que caldria veure coro
~ compagina aq~esta. restricció
amb el :fetque els bumans. c(lm diu
Ramóneda ,«volem' ~er-lios aceeptar
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