
2.- MODEL GLOBAL. 

Dintre del projecte general de GLOBÀLIUM, un model global de la realitat, el 
Model Menor (1), era una esfera de tres dimensions cartesianes: cernent (c), parença (p) 

i tensió (t), amb els sis corresponents punts cardinals: “Teoria” (+c) / “Pràctica” (-c), 
“Fenomen” (+p) / “Noümen” (-p) i “Objecte” (+t) / “Subjecte” (-t). Per accedir ara al 
Model Major cal afegir-hi una quarta dimensió cartesiana: voltant (v), amb els seus dos 
punts cardinals: “Món” (+v) / “Plasma” (-v).  
 
 
22.- PISSARRA. 
Cal representar la realitat globalment en una pissarra. A tal fi ens cal una pissarra amb 
tots els punts possibles que s’hi puguin determinar i que permetin configurar les mil 
formes que pot prendre la realitat. I aquesta pissarra serà global, com ja hem explicat. 
Serà corba, tancada i regular. Amb una dimensió cartesiana (vertical) la pissarra fóra un 
simple segment amb dos punts cardinals, els dos extrems. Amb dues dimensions 
cartesianes (vertical i anteroposterior) la pissarra fóra una circumferència, amb quatre 
punts cardinals. Si n’hi afegíem una tercera (dreta - esquerra) la pissarra fóra una esfera, 
amb sis punts cardinals. Però com que treballem amb quatre dimensions, la pissarra 
resultant serà una hiperesfera, amb vuit punts cardinals. (Figs. 0-1/2). 
 
222.- PARENÇA: p. 
De les quatre dimensions cartesianes de la hiperesfera, la segona dimensió, parença (p),  
té dos sentits: aparença (+), cap endavant , que en tallar la hiperesfera pren el nom de 
“Fenomen” i desparença (-), cap endarrera, que en tallar la hiperesfera pren el nom de 
“Noümen”.   
 
222.03.- NOÜMEN: -p. 
 
222.03.00.- Categoria: NOÜMEN, NOU. 
 
222.03.01.- Definicions curtes: 
 
Desparença.  
Parent replegat. 
La realitat transcendent; el més enllà; l’ànima de l’univers.  
Unitat profunda i misteriosa de tot l’univers. 
 
222.03.02.- Etimologia: 
Paraula culta i tardana (1888), oposada a “Fenomen”, presa directament del grec 
nooúmenon, “allò que és  pensat, comprès o entès”, vocable tècnic en la filosofia de 
Kant, participi passiu de noeín “adonar-se (d’alguna cosa)”, “comprendre-la”, al seu 
torn derivat de noús “intel·ligència”, “esperit”, “ment”, “enteniment actiu i passiu” 
(Aristòtil), “memòria”, “saviesa”, “intel·ligència suprema” (Plotí). Derivats: 
“noümenal”, “noümènic”. S’ignora l’etimologia de noús (nóos). Derivats i compostos: 
metánoia “canvi de parer”, “conversió”, diánoia “pensament”, paránoia “engany”, 
“paranoia”, “follia”, noetikós “intel·lectual”. 
 
 
 
 



222.03.03.- Història filosòfica: 
 
Transcendència. Causa eficient transcendent. Déu. Teisme (Kant). Ontoteologia 
(Heidegger). Brahman (hindu.). Eternitat, “tota simul”. Misteri de la vida. Unitat. 
Monisme, advaita (sanscr.). Nirvana (bud.). Processó (crist.). Creació (crist.). Emanació 
(Plotí, gnòst., Escot Eriúgena, Avicebró). Conversió (Escot Eriúgena). Contemplació, 
samadhi (Raja-Ioga). Ànima del món (Plató,...). Esperit Sant (crist.). Asseïtat (escol.). 
Causa sui (Alfarabi, Descartes, Spinoza, Hegel). Deus sive natura (Spinoza). Categoria 
màxima. Absolut (Descartes → OBJ, Hegel → SUB), la “pau perpètua” de Kant. Etern 
retorn (Kalpas del budisme, Avicenna, Averrois, deificatio d’Escot Eriúgena, die ewige 

Wiederkunft de Nietzsche). Metahistòria (Odo Casel). Anihilació (Rudof Otto). 
Mokxa (ind). Salvació. Justificació. Batin (Islam, xiïsme septimà), Ocult. SLM: (àrab: 
salam (“salut”, “pau”), islam (“salvació”), muslim (“salvat”), taslim (“convers”), (hebr.: 
xalom (“salut”, “pau”). Kata-holós (crist.). 
 
222.03.04.- Nucli: 
 
222.03.04.00.- Noümen: 

 
El Noümen és una Sintètica i com a tal treballa el món de la profunditat, de la 
radicalitat, de la unió, de l’harmonia. No és aparença, heterogeneïtat, multiplicitat, 
agitació. No és ni present, ni passat perquè no coneix el temps. És eternitat, sense origen 
ni final. I plenitud perfecta en  possessió simultània (Boetius). Les cultures orientals han 
conreat aquesta font noümènica fonamentant en ells  tota la realitat i fent-la el fi de 
l’alliberament, mokxa, d’aquest món. Els Vedes l’anomenen brahman, l’esperit de 
l’univers. Per al confucianisme t’ai txi és el gran fonament, un amb el no-fonament o wu 

txi, immutable, la gran harmonia. Per al Taoisme, txen fs’a és el veritable senyor que 
regeix l’univers i de l’existència del qual no hi ha cap rastre. Occident ha arribat al 
Noümen etern i metahistòric per la via de la sacralitat religiosa i de la teologia 
metafísica. L’oposició “Fenomen” - Noümen marca un dels eixos principals del nostre 
model mental. El Noümen representa la transcendència (en oposició a l’aparença 
fenomènica) de totes les realitats d’aquests món. 
 
Molta gent de la nostra civilització nega la realitat noümènica. El més enllà. L’altre 
món. L’altra vida. Allò que hi ha de latent, d’amagat, de misteriós en la realitat. Allò  
que no es veu i es creu. La gent de la nostra civilització que accepta el Noümen, o per 
ella mateixa o per pressions de la multitud dominant, sovint es refugia en l’ocultació 
esotèrica i, fins i tot, provoca condemnes i persecucions fanàtiques. La civilització 
occidental, amb penes i treballs arriba al Noümen per dos camins oposats. Si partim del 
“ Fenomen “, d’una banda hi ha qui mira i de l’altra hi ha la cosa mirada. Darrere de qui 
mira, els que hi creuen, hi posen l’ànima i, encara més endarrere, Déu o l’Esperit 
universal. En la direcció contrària, darrere la cosa mirada, els que hi creuen hi posen la 
substància o essència i, encara més endarrere, l’Ésser o la Natura. Baruc Espinoza, 
home occidental perspicaç afirma la identitat d’aquests dos extrems amb la cèlebre 
expressió Deus sive Natura. “Deu o bé la Naturalesa”. Fou sentenciat com a panteista. 
A l’orient, passa exactament al revés. La finalitat última de tota cultura/religió rau en 
assolir aquesta amagada realitat noümènica única, s’hi arribi per on s’hi arribi. A l’Índia 
d’aquesta realitat última en diuen “brahman”, així en neutre  impersonal. Per a nosaltres 
potser fora bo d’anomenar-lo amb el mot específic únic de “transcendència”. No és tot. 
És la unió de tot. És el fonament de totes les persones, coses, esdeveniments. Els 



orientals el tenen com al bé suprem. En canvi els fenòmens són fantasmes, maia. Això 
mateix deia Plató en el mite de la caverna. El Noümen està situat tan enllà d’aquest 
món, d’aquesta vida, de la història dels nostres esdeveniments, que no podem abastar-
lo. És ell qui ens posseeix a nosaltres si no li tallem la comunicació. Per via mística 
(metapsíquica) o per via filosòfica ( metafísica), per l’ Esperit o per la Natura, cal 
arribar a ser posseït per aquest estat, descrit en totes les tradicions sàvies, sagrades o 
filosòfiques, anomenat “èxtasi”: ésser fora de si, però per la via interior, dins d’un 
mateix. Com deia Agustí d’Hipona: “Més íntim de mi que jo mateix”. L’ésser de totes 
les coses i l’ànima de totes les coses són la mateixa realitat. Deixem-nos posseir pel 
remolí bàsic unificador de tota la realitat, per eixir-ne harmonitzats amb tota la realitat. 
 
222.03.04.10.- Entre Noümen i “Síntesi” (TEO), entre Noümen i “Amor” (PRA), entre 
Noümen i “Metafísica” (OBJ), entre Noümen i “Metapsíquica” (SUB), entre Noümen i 
“Comunió” (MON) i entre Noümen i “Confinament” (PLA). (45º). 
222.03.04.11.- Noümen sintètic: Saviesa profunda, total. 
222.03.04.12.- Noümen amorós: Amor profund, total. 
222.03.04.13.- Noümen metafísic: Natura. 
222.03.04.14.- Noümen metapsíquic: “Fulguracions” noümèniques (Chalaux). 
222.03.04.15.- Noümen comú: immanent 
222.03.04.16.- Noümen confinat: transcendent 
 
222.03.04.20.- Entre Noümen i “Harmonia” (TEO-MON), entre Noümen i “Mítica.” 
(TEO-SUB), entre Noümen i “Sublimitat.” (TEO-PLA), entre Noümen i “Ideica” 
(TEO-OBJ), entre Noümen i “Geni” (MON-SUB), entre Noümen i “Letargia” (SUB-
PLA), entre Noümen i “Orgó” (PLA-OBJ) entre Noümen i “Organisme” (OBJ-MON), 
entre Noümen i “Regne” (PRA-MON), entre Noümen i “Mística” (PRA-SUB), entre 
Noümen i “Magma” (PRA-PLA),  i entre Noümen i “Ètica” (PRA-MON) (55º). 
222.03.04.21.- Noümen  harmònic: La perfecció eterna. 
222.03.04.22.- Noümen mític: La divinitat. 
222.03.04.23.- Noümen sublim: La grandesa, la immensitat. 
222.03.04.24.- Noümen ideic: L’Ésser. Els transcendentals. Les categories. 
222.03.04.25.- Noümen genial: Numen. 
222.03.04.26.- Noümen letàrgic: El repòs del geni.               
222.03.04.27.- Noümen orgónic: “Ou còsmic”. 
222.03.04.28.- Noümen orgànic: Organisme universal. Biota. 
222.03.04.29.- Noümen del regne: Essència/ànima de la realitat. 
222.03.04.2A.- Noümen místic: Unió transformant (Joan de la Creu).* Transcendència 
mística que unifica cada experiència mística a totes les altres. Matrimoni espiritual. 
222.03.04.2B.- Noümen magmàtic: Orfisme. Umbanda (brasilenya). Caos essencial. 
222.03.04.2C.- Noümen ètic: Destí inexorable. *Exigència d’universalitat fonamental. 
 
222.03.04.30.- Entre Noümen i “Divinitat” (TEO-MON-SUB), entre Noümen i 
“Tiàmat” (TEO-SUB-PLA), entre Noümen i “Arkhé” (TEO-PLA-OBJ), entre Noümen 

i “Arquetip” (TEO-OBJ-MON), entre Noümen i “Ecumene” (PRA-MON-SUB), entre 
Noümen i “Akaixa” (PRA-SUB-PLA), entre Noümen i “Àpeiron” (PRA-PLA-OBJ) i 
entre Noümen i “Ecologia” (PRA-OBJ-MON). (60º). 
222.03.04.31.- Noümen diví: Sacralitat. 
222.03.04.32.- Noümen tiamàtic: Mare universal 
222.03.04.33.- Noümen arcaic: Animisme/Essencialisme. 
222.03.04.34.- Noümen arquetípic: Trinitat. Trimurti. Tríades sagrades. Cercle. ∞. 



222.03.04.35.- Noümen ecumènic: Esperit universal. Esperit Sant. Ànima de l’univers. 
222.03.04.36.- Noümen akàixic: La confiança. La compassió. Karuna. 
222.03.04.37.- Noümen apeirònic: L’univers és la font inesgotable del ser de les coses. 
222.03.04.38.- Noümen ecològic: Tot està en equilibri dinàmic. Els desequilibris 
observats són part d’equilibris més amples. 
 
222.03.05.- Antiterme: 
 
45º: AMO, SIN, CMN, CFN, MTF, MTP. 
55º: ORG, GEN, LET, OGN, ETI, MIT, MIS, IDE, MGM, HAR, RGN, SLM. 
60º: ARK, ECU, TIA, ECL, DIV, APE, ARQ, AKA. 
90º: TEO, PRA, OBJ, SUB, PLA, MON, CAV, COS, CAS, COV, BOS, INT, AFI, 
FEL, SGT, STM, SGE, STT, RAR, DSG, CNV, EBR, OBL, FOL, PRD, AST. 
120º: IDT, COM, DET, PAS, ECN, GLO, ACC, BEL. 
125º: PRB, POL, TRB, PCS, LOG, PSI, EST, TEC, ONA, AGU, FUN, TRS. 
135º: ANA, EXP, CIE, ART, ATZ, EXC. 
180º: FEN. 
 
222.03.06.- Núvol d’afins: 
 
           Plenitud.  Transcendència. El fonament. Desaparició. Absència. Déu. Natura2. 
Teisme. Brahman (hindu.). Atemporalitat. Eternitat. Sincronia. El primer motor 
immòbil. Immutabilitat. Misteri de la vida. Unitat. L’U. Monisme. Advaita 
(hindu.).Unió. Unanimitat. Creació. Emanació. Conversió. Contemplació. Samadhi 
(Raja-Ioga). Ànima del món. Esperit Sant (crist.) o esperit diví o esperit universal. 
Absolut. Pau i terror. Serenitat. Etern retorn. Metahistòria. Anihilació. L’Ésser. No res. 
L’alliberament. Salvació. L’inefable. El de mil noms. “L’altre món”. “L’altra vida”. 
 
222.03.06.- Salt als veïns propers 
 
(45º AMO/1.01/SIN 45º) 
(45º CMN/1.04/CFM 45º) 
(45º MTF/1.05/MTP 45º) 
(55º ORG /2.07/GEN 55º) 
(55º LET/2.08/OGN  55º) 
(55º ETI/2.09/MIT 55º) 
(55º MIS/2.10/IDE 55º) 
(55º MGM/2.11/HAR 55º) 

(55º RGN/2.12/SLM 55º) 
(60º ARK/3.05/ECU 60º) 
(60º TIA/3.06/ECU 60º) 

(60º DIV/3.07/APE 60º) 

(60º ARQ/3.08/AKA 60º) 
 
222.03.06.- Salt als veïns neutres i llunyans 
 
---------------------------------------------------- 
 
222.03.07.- Sociolingüística: 
 



222.03.08.- Figures: 
 
222.03.08.01.- Símbol  de NOU. 
222.03.08.02.- Aurèola de NOU. 
222.03.08.03.- Trajectes de NOU. 
222.03.08.04.- Graus d’oposició de NOU. 
 
 
222.03.09.- Texts afins: 
 
 
222.03.09.01.-“Els desequilibris de la transcendència: 
 
En el model GLOBÀLIUM anomenem NOÜMEN (dimensió: parença; sentit: desparença)       
allò que potser fóra millor anomenar “transcendència”. És allò que permanentment 
s’escapa a la consideració de les cultures occidentals i que, en canvi, constitueix el fi 
primordial de les cultures orientals. En sànscrit s’anomena  “brahman“, vocable neutre 
(sense gènere) i escrit amb minúscula (sense persona). 
 
És oposat a FENOMEN (dimensió: parença; sentit: aparença)  
En el model, la noció de NOÜMEN permet de situar-lo en el centre de tres dimensions 
circulars (360º) amb llur corresponent parell  de sentits ( a 90º de NOU):    
 
Cernent: concernent (PRÀCTICA) i discernent (TEORIA) 
Tensió: extensió (OBJECTE)  i intenció (SUBJECTE ) 
Voltant: evolució ( MÓN) i involució ( PLASMA ) 
 
En cadascun d’aquests sis sentits, el model té una categoria propera ( a 45º de NOU). 
Aquestes categories són: 
   a a)   AMOR (PRA) 
   a b)   SÍNTESI (TEO) 
    b a)  METAFÍSICA (OBJ) 
    b b)  METAPSÍQUICA (SUB) 
    c a)   COMUNIÓ (MÓN) 
    c b)  CONFINAMENT (PLASMA) 
 
Aquests sis sentits, tots ells perpendiculars entre si i, per 
tant, segons tres dimensions independents unes de les altres, 
determinen sis punts de fuga del NOÜMEN, que en rigor és 
innominable amb qualsevol nom, que sigui significatiu. La seva determinació formal  és 
0-00. 
 
AMOR és --00: desequilibri cap al practicisme. Caritat. Els Sants. 
SÍNTESI és +-00: desequilibri cap al teoricisme. Saviesa, noús, nòesi, de “ment” en 
grec. Plató. 
METAFÍSICA és 0-+0: desequilibri cap a l’objectivisme. Ésser, essència, substància 
primera, natura, Aristòtil. 
METAPSÍQUICA és 0--0: desequilibri cap al subjectivisme. Esperit, Déu, divinitat 
personal. Teologia, teogonies, sacerdots, litúrgies. 
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COMUNIÓ és 0-0+: desequilibri cap al mundanisme. Lliurament, immanència, 
obertura. Religions de les imatges: catolicisme, ortodòxia, hinduisme. 
CONFINAMENT és 0-0-: desequilibri cap al plasmisme. Inassequibilitat, 
transcendència, absència, clausura. Religions sense imatges: protestantisme, judaisme, 
islamisme. 
  
Tots aquests desequilibris i munió de posicions d’entremig són deformacions d’aquell 
punt del model “ Sense nom “ equilibrat, simbolitzat per 0-00.  
 
(Lluís M. Xirinacs. Barcelona 11.6.2003. 6 del matí)”. 
 
 
222.03.09.02.- 
 
Textos bíblics: 
 
Èxode, 33, 7-11: 
 
“A cada etapa, Moisès plantava la tenda una certa distància del campament. Li havia donat 
el nom de “tenda de l’aplec sagrat”. Tothom qui volia consultar el Senyor sortia cap a la 
tenda de l’aplec sagrat, que era fora del campament. Cada vegada que Moisès sortia del 
campament per anar a la tenda, tot el poble s’aixecava; tothom es quedava dret a l’entrada 
de la seva pròpia tenda i seguia Moisès amb la mirada fins que el veien entrar a la tenda. 
Tan bon punt Moisès hi entrava, la columna de núvol baixava i es quedava a l’entrada de la 
tenda: era el moment en que el Senyor parlava amb Moisès. Quan el poble veia que la 
columna de núvol es quedava a l’entrada de la tenda, tothom es prosternava a l’entrada de 
la seva pròpia tenda. El Senyor parlava a Moisès cara a cara, com un home parla amb un 
altre”. 
 
Èxode, 34, 33-35: 
 
“Quan hagué acabat de parlar amb ells, Moisès es va cobrir la cara amb un vel. Cada 
vegada que Moisès entrava a la presència del Senyor per parlar amb ell, es treia el vel. 
Quan sortia i comunicava als israelites el que el Senyor li havia manat, els israelites 
contemplaven com resplendia la seva cara. Després Moisès es tornava a cobrir la cara amb 
el vel, fins que entrava a parlar amb el Senyor”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222.03.10.- Obra plàstica afí: 
 

 
 
Kazimir Málevich 
Quadrat Negre, 1923-1929 

Oli sobre tela, 106’2 x 106’5 cm. 
 
 
222.03.11.- Dades tècniques: 
 
c =  0.00000000000000000000 
p = -0.15915494309189534600 
t  =  0.00000000000000000000 
v =  0.00000000000000000000 
 
222.03.12.- Test / Qüestionari: 
 
222.03.12.01.  
 
NOU. 
 
 



Lluís M. Xirinacs i Damians. NOÜMEN. GLOBÀLIUM. Model Major.  
 
Aportacions: 
 
Definicions curtes revisió: Joan Parés i Grahit. 
Figures informatització: Manuel García i Sanz. 
Textos afins recerca: 02  (Textos bíblics) Joan Carulla i Gratacós. 
Obra plàstica afí recerca: Francesc Soler i Claveras.  
Test/qüestionari informatització: Montserrat Sánchez i Barra. 
 
 
 
 
 
 
 


