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2.- MODEL MAJOR 
 
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. (Fig. 0-1/2). 
 
 
 
223.- TENSIÓ: t 
 
De les quatre dimensions cartesianes de la hiperesfera, la tercera dimensió, tensió (t), té 
dos sentits: extensió (+), cap a la dreta, que en tallar la hiperesfera pren el nom 
d’“ Objecte” i  intensió (-), cap a l’esquerra, que en tallar la hiperesfera pren el nom de 
“Subjecte”.   
 
 
 
 
 
223.05.- SUBJECTE: -t. 
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223.05.00.- Categoria: SUBJECTE . SUB 
 
 
223.05.01.- Definicions curtes: 
 
Simple observador. 
Tensió replegada. 
Jo sense signes d’identitat.  
Llibertat obligada. 
Vivència d’aventura. 
Enigma insoluble. 
Intenció feliç. 
Tiàmat comunitari. 
Passió divina. 
Bellesa akàixica. 
Intensió.  
Tens replegat. 
Jo vivint atent des del meu propi centre, despullat de tots els meus signes d’identitat.  
Fet de decidir lliurement i de fer front a les conseqüències. 
 
 
 
223.05.02.- Etimologia: 
 
Del llatí subjectus, del verb sub(j)icere “sotmetre”, “subjectar”, “posar sota”, “col·locar 
al peu de”, “sota la taula”. Derivats: “subjectiu”, “subjectivitat”, “subjectivar”, 
“subjectador”, “subjecció”, “subjectable”, “subjectar”. Compost de sub- i de –iacio (no 
confondre amb el derivat iaceo (“jeure”) “sub-posat”, “suposat”. 
 
A.- (S/h)u[p/b]- “sota”, “al fons de”, “davall”, “sota el pes de”, “sota la forma de”, “al 
peu de”, “amb subjecció a”. Suscito “suscito”; resurrectio “resurrecció”; suburbanus 
“suburbà”; suppono “suposo”; succurro “ajudo”; substituo “substitueixo”. 
Etimològicament sub i super “sobre” formen una parella de significat oposat però de la 
mateixa arrel *(s/h)u[p/b]-er-: 
A1.- Itàlics: llatí: sub, subter, subtus “a sota”; super, supra “a sobre; superus “de dalt”; 
sus- “de baix a dalt”; summus, supremus “suprem”; supinus “supí”, “posat d’esquena a 
terra”; superbus “superbiós”; osc: sup “sota”; supruis “sobre” ; umbre: su “sota”; super, 
subra “sobre”; sopa “supina”. 
A2.- Sànscrit: úpa “sota”; upári “sobre”; úparah “veí”, “superior”, “inferior”; uparatat- 
“veïnatge”; upamah “suprem”. 
A3.- Avéstic antic: upa “sota”, “vers”; upairi “sobre”; uparo “de dalt”; uparatat- 
“superioritat”; upamo “suprem”; antic persa: upa “a prop”; irani: fo “sota”. 
A4.- Grec: hypo “sota”, “cap a”; hyper “sobre”; hýperos “de dalt”; hýptios “d’esquena a 
terra”; hýbris “supèrbia”. 
A5.- Germànics: gòtic: uf  “sota”; ufar “sobre”; ubils “lleig”; antic alt alemany: uf, ubir 
“sobre”; uppi “malèfic”; vell anglès: upp “sota”; ufemest “suprem”. 
A6.- Cèltics: irlandès: fo “sota”; for- “sobre”; fóen “supí”; úall “orgull”; galès: guo- 
“sota”; gal: wer- “sobre”; antic bretó: guor- “sobre”; c’houen “al revés”. 
A7.- Armeni: hup “a prop de”; hpoy “d’a prop”; ver “sobre” 
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A8.- Eslau: vus-, vuz- “a dalt”; podu “sota”. 
A9.- Escandinaus: antic islandès: of, upp “sota”. 
Si el primer volia significar “posat en front o al davant”, aquest, derivat del llatí 
subjicio, de sub- “a sota” i –jacio “llançat”, “posat”. “Sub – posat”, “suposat”. 
A10.- Lituà: po “sota”. 
 
B.- Iacio: vegis B de la categoria “Objecte”. 
 
Digressió (tot seguint Felip Martínez Marzoa, prof. d’Història de la Filosofia de la UB) 
sobre l’origen del subjecte gramatical a Grècia: 
En l’origen ja trobem una articulació dual: “Joan cacic”. Article 1: esment o referència 
(Joan). Article 2: característiques distintives o trets definitoris (cacic). Més tard alguns 
verbs (p. e.: “ser”, en el vell sentit explicatiu d’“existir”) anirà esdevenint merament 
atributiu o copulatiu. Formes d’articulació dual: A) quelcom (2) de quelcom (1) o que 
(2) de què (1): “Sabem que és cacic, de Joan”. B) quelcom (1) en tant que quelcom (2): 
“Coneixem Joan en tant que cacic”. C) Tot dir-se (1) és un dir-se com (2): “Dir-se Joan 
és un dir-se cacic”. D) Tot esdevenir (1) és esdevenir com (2): “Esdevenir Joan és 
esdevenir cacic”. E) Ser (1) és ser ... (2): “Ser Joan és ser cacic”. En grec la forma 1 és 
ónoma, en llatí, nomen “nom”. En grec la forma 2 és rema, en llatí, verbum “frase 
explicativa”.  
Si relacionem aquesta articulació dual amb el nostre model, direm que fins arribar a 
Plató, la forma 2 era el “Fenomen” i la forma 1, podia ser qualsevol de les restants 
categories (no-“Fenomen”, no expressades) que s’expressaven en esdevenir fenòmens i, 
en especial, l’oposada, el misteriós “Noümen”. La paraula grega que ho designava era 
eídos, idéa “aspecte”, “figura”, “presència”, “lluïssor”, “esplendor” (llatí: videre 
“veure”, sànscrit: veda “manifestació”). La forma 2, l’eidos era, per a Plató, la lluïssor 
manifestada de la realitat encara no manifestada (forma 1). Això explica el caire artístic 
i místic dels diàlegs filosòfics de Plató.  
Aristòtil trencarà aquest encís, no farà referència a la manifestació (FEN) de la realitat 
ans a les coses (OBJ - MTF) de la realitat. La forma 2 esdevé l’“Objecte” i la forma 1, 
podrà ser qualsevol de les restants categories (no-“Objecte”, no estructurades) que 
s’estructuraven en esdevenir objectes i, en especial, l’oposada, el sorprenent 
“Subjecte”. I aquí neixen el subjecte gramatical (forma 1) (S) i el predicat gramatical 
(forma 2) (és P). Aristòtil formula la seva forma sintètica pura gramatical: “Subjecte és 
predicat” (S és p). En grec apófansis, paraula on encara resta amagada l’arrel * fan- de 
“Fenomen”. Però ell, a nivell físic objectiu, del subjecte (1) en dirà hypokeímenon, del 
verb hypókeimai “estar posat a sota”, “jeure” i del predicat (2) en dirà kategorúmenon, 
derivat del verb kategoréo “presentar un tema important a l’assemblea”. 
Els aristotèlics successors, s’aniran tornant més i més metafísics i diran al “Subjecte” 
predicador (forma 1) hypóstasis, en grec, i suppositum, en llatí, i a l’“Objecte” de la 
predicació (forma 2) ousía, en grec, i essentia, en llatí. 
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223.05.03.- Història filosòfica: 
 
Tanmateix els filòsofs grecs i llatins pràcticament ignoraven el Subjecte. Aquest, era un 
gran observador, però no era gaire observat. Escot Eriúgena (810 – 877 dC) comença a 
pensar en el subjecte diví. I, molt més tard, Descartes planteja la “substància” pensant o 
subjectiva humana enfront de la substància extensa o objectiva. És el primer filòsof que 
redacta una obra en gènere autobiogràfic (El discurs del mètode), la frase més famosa i 
lacònica del qual, “penso, doncs existeixo”, en francès conté dues vegades el terme “jo”. 
Poc més tard, el subjecte s’esmola en forma d’esperit crític i ho vigila tot, “Crítica de la 
raó pura, de la raó pràctica, del sentiment” (Kant), crítica literària i artística, crítica de la 
història, crítica de la religió i dels mites, etc. El Subjecte esdevé omnipresent. Però 
paral·lelament, la força inaturable de la lògica, de la ciència i de la tècnica objectives, va 
posant dificultats a l’estatut del Subjecte. Primerament aquest pren la posició humil de 
simple observador, de simple notari que aixeca acta del que veu, al capdamunt del 
microscopi o al capdavall del telescopi. Després, fruit de l’idealisme (cap a la “Teoria”, 
“nord”), del materialisme (cap a la “Pràctica”, “sud”) i del mecanicisme (cap a 
l’“ Objecte”, “est”), l’“oest” del Subjecte es desenfoca, es dilueix i en segons quins 
ambients acaba per ser negat del tot: “hi ha escriptura però no escriptor” (Heidegger, 
Derrida). Des del meu model “comprenc” aquestes posicions perquè a occident 
l’“ Objecte” i el mètode objectiu han triomfat, perquè el Subjecte és a les antípodes de 
l’“ Objecte” i perquè amb mètodes objectius mai no podrem arribar a tractar el Subjecte. 
Cal, doncs, canviar de registre o, millor, de gènere literari. La darrera reacció 
antiobjectiva fou, en el segle XIX, el romanticisme, inaugurat pel “Jo” absolutitzat de 
Fichte. Avui dia el qualificatiu de romàntic és fortament pejoratiu. I tanmateix no es pot 
acabar de negar. Eppur si muove! 
 
Vivència. Erlebnis. Vida, bíos (gr.). Moviment continu, endelékheia (Plató). Agent. Jo. 
L’U, l’Únic, der Einzige (Stirner, M.). Atman (sànscr.). Subjectum (llat.), hypokeímenon 
(gr.). Lloc dels qualia. Interior, intimitat. Solipsisme. Concentració, dharana (Raja-
Ioga.). Emancipació. Independència. Autoposició. Autodeterminació. Autonomia. 
Causa final intencional. Deliberació, boúleusis (Arist.). Liberum arbitrium (Agustí). 
Elecció, proaíresis (Arist.). Angoixa, Angst (Schelling, Kierkegaard, Heidegger, Sartre). 
Suïcidi. Intensió. Present ample. Coincidentia oppositorum (Nicolau de Cusa). 
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223.05.04.- Nucli: 
 
En els cursos de doctorat durant els meus estudis, s’oferia una línia titulada “Les 
construccions del subjecte”. La vaig seguir per a impugnar-la. ¿On s’és vist de construir 
el Subjecte? ¿Us imagineu construir una flama o un remolí d’aigua? Sembla que la 
mentalitat dominant era estructuralista. Entre altres, s’estudiava l’obra Els mots i les 
coses. Una arqueologia de les ciències humanes del filòsof francès Michel Foucault 
(1926 – 1984). Ens entreteníem en el joc de miralls que era el seu comentari a Les 
Menines de Velázquez. Molts filòsofs, procientífics, se solen perdre en un laberint quan 
intenten estudiar el Subjecte des de la raó, des de l’estructura, des de la construcció o el 
muntatge. El jo raona, estructura, construeix, munta. Però ni és raonable, ni 
estructurable, ni construïble, ni muntable. ¿Per què demanar a la ciència la raó del 
Subjecte quan ella és una pura creació d’ell? La Bíblia i l’Alcorà sentencien amb el 
màxim grau de condemna la idolatria: adorar l’obra (els ídols, eidola, “les ideetes”) de 
les pròpies mans. El Subjecte fa la ciència. ¿Com voleu que la ciència construeixi el 
Subjecte? Parlant amb poca precisió, si de cas el Subjecte s’autoconstrueix. Els 
hegelians són feliços de dir que el Subjecte s’autoposa. I en això li donen una categoria 
quasi divina, l’aseïtat, en llatí a se, que vol dir que és causa de si mateix. Tampoc es pot 
dir així. En sentit “vertical”, situat entre “Sentiment” i “ Sentit”, és quelcom més que 
l’ ego freudià. Aquest veu el jo sense llibertat com el resultat mecànic entre les pulsions 
inconscients instintives de l’id, i les pulsions socials imposades del superego. El jo és 
molt més que això, és l’autodecisió, l’autonomia, la sobirania. Pot triar més enllà de 
desigs i d’il· lusions, d’instints i d’imposicions. Es pot oposar a l’instint i es pot revoltar 
contra l’opressió. Aquest és el seu misteri. En sentit “horitzontal”, entre “Art” i 
“Metapsíquica” és més (menys?) que l’atman hinduista pensat com a deslligat de les 
coses d’aquest món, però absorbit pel brahman transcendent. Ell es deslliga i es lliga 
amb qui vol, amb les coses d’aquest món i amb les coses transcendents. Tanmateix dins 
de la seva capacitat electiva, no pot elegir sense lligar-se a l’elecció (ART), ni pot 
elegir-se com a ésser lliure (MTP), és obligat a ser lliure, esclau de la seva pròpia 
llibertat. Per això la llei física no l’ateny. Ella és necessària, ell no. I només és afectat 
per la llei moral, precisament perquè se la pot saltar. Així esdevé misteriosament, com 
diu Gabriel Marcel, persona responsable i lliure. En el meu curs de doctorat suara 
esmentat, el professor Jaume Mascaró centrà la seva matèria en l’estudi de la tesi 
implícita en l’obra de Diderot La paradoxa del comediant, escrita en 1769. La tesi 
entusiasma els responsables del teatre anglès i alemany. Lessing la publica en 1830. La 
paradoxa consisteix en què un bon comediant, quant més distanciat estigui del paper 
que representa, millor el representarà. Cal que el comediant sigui tan perfectament actor 
que pugui fer emocionar tant com vulgui sense emocionar-se gens. També segueixen 
Diderot, Engel, el preceptor del fill de Frederic II i primer director del teatre de Berlín, 
així com el famós actor i director dramàtic rus, Stanislavskij. Més tard s’enfronten 
aquests paradoxistes versus els contraparadoxistes, que excel·leixen sobretot en les 
escoles d’interpretació de Hollywood. Aquestos darrers obliguen a l’actor a esborrar el 
seu jo i identificar-se amb el paper. Per a Diderot, l’actor –i tots som actors en la pròpia 
vida- s’amaga en la serenitat íntima darrere la seva representació: 
 

 “Com el sol s’amaga darrere la muntanya 
  així jo m’amago darrere la meva pròpia creació”. 
 

  (Krixnamurti) 
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Dalí, el gran comediant, una vegada fou preguntat: “¿Per què dueu aquest bigoti tan 
engominat i aparatós?”. I respongué: “Perquè mentre la gent es fixa en el meu bigoti, jo, 
darrere, puc posar la cara que em doni la gana”. El jo autèntic és perfectament lliure en 
el seu interior i per a bé o per a mal és el gran Simulador. I el “Sentit”, expressió 
abstracta del jo, esdevé la gran Simulació, la ficció, la imaginació, la invenció, la gran 
Mentida (“A = no A”, “A ≠ A”). “Mentida” ve etimològicament de “ment”. És l’acte 
mental lliure per excel·lència. Cal ser molt intel·ligent per ser bon mentider. Per això 
del Subjecte cal esperar la gràcia i no la veritat. Aquesta és una revelació (en grec 
“veritat” és alétheia “des-ocultació”) de l’“Objecte”. La gràcia, en canvi és una 
ocultació de l’“Objecte”. D’un autèntic Subjecte es pot esperar qualsevol cosa, bona o 
dolenta. Qui es casa amb uns ulls bells es casa amb un “Objecte” (artístic). Qui es casa 
amb un Subjecte es casa amb l’aventura, sigui el Subjecte individual o col·lectiu, humà 
o diví. El casament per ver amor, amb totes les seves conseqüències, és una autèntica 
aventura de llibertat, de resultats absolutament imprevisibles. La responsabilitat, també 
exigible, ningú no ens assegura que representarà aquelles decisions que nosaltres 
preveiem com a adequades. La mateixa cosa cal dir de tenir i educar verament els fills. 
També ells són una aventura. I no oblidem que hem de propiciar persones i no fills a 
imatge i semblança dels pares o dissenyats per ells. Fins i tot la més lleu comunicació o 
el més curt diàleg amb l’altre és també una petita aventura. ¿Per què, sinó, cerquem 
conversa amb un altre? Si sabíem d’antuvi què ens diria, ¿per què calia conversar? Els 
ordinadors “conversen” entre ells sense que cap dels dos tingui “jo”. Però el contingut 
del seu “diàleg” és previsible, sinó previst. És molt versemblant la tesi neurològica de la 
metgessa de Lyon, Thérèse Brosse, proposada en el seu llibre Consciència – Energia. 
En el pol més avançat de l’evolució cerebral dels vertebrats, que els simis només tenen 
de forma rudimentària i que l’home posseeix ben desenvolupat, hi ha un centre que 
recull no solament tots els imputs i que emet tots els outputs de l’organisme sencer, sinó 
que, a més, fa de centre suprem creatiu sobre el processament de les dades de tots els 
altres centres. Ella afirma que quan estem centrats en aquest pol, tot en el cos humà 
s’arregla. És molt probable que aquesta àrea, situada en el lòbul prefrontal, coincideixi 
amb l’àrea darrera en madurar en l’infant, l’àrea 48 de Brodmann, situada exactament 
darrere de les protuberàncies popularment anomenades banyes del front. Per sota li 
arriba tot el món emocional i instintiu, per sobre li arriba tot el patrimoni de memòria 
cultural i d’ella surten les decisions en totes direccions. És indignant però comprensible 
que els cirurgians, fins a ben entrat el segle XX, practiquessin la lobotomia (ablació del 
lòbul prefrontal) als malalts greus d’esquizofrènia (la malaltia dels massa intel·ligents). 
Aquesta àrea té una peculiaritat intrigant que dóna motiu a què se l’hagi qualificada 
entre les poques “àrees silencioses” del cervell. No té cap nucli ni cap centre 
especialitzat director de res. Si un cirurgià punxa un centre cerebral determinat, el cos 
respon mitjançant l’òrgan corresponent. Ací el cos no respon. Anatòmicament és una 
regió estructuralment buida del cervell. El subjecte, on tot s’acull i tot es decideix... és 
buit!  
 
El Subjecte es troba, segons el nostre model, en el cor de les vivències (íntimes i 
enigmàtiques) en oposició a les estructures (objectives i paradigmàtiques). És l’oposat 
“geogràfic” de l’“Objecte”. Si el primer vol dir “posat enfront o al davant”, aquest, 
derivat del llatí subjicio, vol dir “suposat”, aquell que es dóna per suposat, aquell que en 
l’oració gramatical s’explica amb el predicat. Al Subjecte ens referim dins d’una 
actitud de complicitat amb l’interlocutor. Se suposa que ja sap envers qui va la 
referència. S’esmenta, se l’assenyala. Tot i aquesta interpretació d’estar a sota, ací 



 10 

col·loquem el Subjecte a la mateixa altura que l’“Objecte” i en oposició a ell. Cap 
explicació no l’esgota. I tanmateix no es pot negar de cap manera. Sembla impossible 
que es pugui negar la realitat del Subjecte, com intenten importants filòsofs 
contemporanis, quan és la suposició imprescindible fins i tot per a aquesta mateixa 
negació. El jo és l’observador, l’actor, no l’observat, l’actuació. No es pot, doncs, 
tematitzar. Però es fa patent, es revela en els gèneres dramàtics i poètics, en les 
biografies i autobiografies, novel·les i pel·lícules. De jo no se’n té, se n’és. Diem: “tinc 
cos”, “tinc ànima”. No es diu “tinc jo” i sí, “jo tinc”, “sóc jo”. Fins i tot el Subjecte diví 
per autoanomenar-se davant Moisès diu Yahwéh “jo sóc”. ”Jo sóc què?”. “No sóc res 
(cosa, “Objecte”)”, “sóc sense atributs ni predicats”. Això ens emociona. El jo és un 
misteri. Un misteri és un enigma insoluble i tanmateix carregat de “Sentit” (STT). 
Emergeix des de la plenitud del “Sentiment” per un acte d’emancipació o 
autodeterminació. No es tracta del Subjecte lògic o de l‘intel·lectual o només de la 
consciència, sinó del Subjecte íntegre, que suposa la totalitat de la persona. El 
Subjecte, el jo, és el gran espectador de i el gran actor en el teatre que ell mateix 
col·labora a crear i expandir, dotant de “Sentit” la pròpia existència. El Subjecte es 
troba obert al món extern i al món transcendent i posa els seus límits (es defineix) a 
partir d’actes transitius de relació directa i comunicativa amb els altres Subjectes, amb 
les coses i amb la transcendència. Es coneix i es viu en funció d’una participació 
afectiva i no de l’observació objectiva. Vegem un vers de Miquel Martí i Pol que ens 
expressa l’enigma del jo: 
 
   I obro de nou els ulls per reposar, i altra vegada 
   em reconec i aleshores m’invento 
   un crit estrany que serveix per cridar-me, i si  
                                   l’home, 
   l’home que sóc fora de mi, es girés 
   a mirar-me, ja no hi hauria enigmes. 
   Però no es gira mai; tot és debades. 
   No es gira mai i el gran joc recomença.  
 
Una categoria imprescindible però difícil, sinó impossible, d’acceptar. ¿Qui capturarà el 
capturador?  
Fàcil de dir: “jo” i també “tu”, ”ell”,  “nosaltres”… Aquests mots, anomenats indèxics, 
són fàcils d’articular. Llur realitat sui generis és claríssima i inqüestionada des dels 
orígens de la humanitat. I és difícil, perquè la nostra civilització ha esdevingut 
exageradament objectiva: quan hem explicat quelcom mitjançant una estructura, una 
definició, una pretesa causa, ens sembla que ja no cal dir-hi res més, com si l’esperit 
personal i la vivència subjectiva no hi escaiguessin. El Subjecte és la consciència 
personal meva o nostra en qualsevol experiència. “Penso, sento, faig, decideixo, 
imagino, doncs existeixo” (Descartes). El Subjecte, realitat singular per doble motiu 
(per la condició de Subjecte i per la unicitat de cada Subjecte) és la font de tota 
consciència conspícua i de les seves accions o reaccions, lliures i responsables. He dit 
que cada Subjecte és sorpresa imprevisible, racional o no racional. He dit que el 
Subjecte no és res, no és cap cosa. Però ens hem acostumat a confondre el “jo” amb 
allò que fa o sent o estructura o domina el “jo”. L’autoconsciència és la “substància” de 
la buidor pura que ho funda tot per a mi. No hi arriben ni la nàusea sartriana, ni 
l’angoixa heideggeriana, contra allò que postulaven aquells filòsofs existencialistes. 
Sovint, quan la gent vol explicar el Subjecte acaba confonent-lo amb l’“Objecte”, amb 
la identitat del Subjecte. Els trets identitaris d’un individu o d’un col·lectiu no 
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constitueixen llur Subjecte, constitueixen llur “Objecte”. Més aviat la presència d’un 
Subjecte es fa palesa en mostrar capacitat de contradir-se. La grandesa d’un Subjecte 
es mesura per la capacitat d’assumir contradiccions sense esclatar en trossos. Ni les 
possessions, gestes o família, currículums o relacions, ni els trets físics o el 
temperament, ni tan sols el caràcter propi fan la persona subjectiva. Aquestes 
determinacions configuren la persona – “Objecte”. D’ací surten tota mena d’alienacions, 
els succedanis del jo, la subjecció del Subjecte, l’esclavització de la persona. “Aliè” ve 
d’alius. En llatí, no en català, es distingeix d’alter. El primer és el desconegut, l’estrany. 
El segon, l’amic, l’estimat. Quan el Subjecte està alienat, perd l’equilibri de “sobre els 
propis peus” i recolza en les pròpies idees o coses o en les dels altres que millor 
convenen a la seva condició d’alienat. Marx, en els Manuscrits de la seva joventut, 
estudià les diferents alienacions, autèntiques malalties individuals i socials. Cedir a Déu 
la responsabilitat de la pròpia vida i salvació és alienació religiosa. Cedir-la a la fantasia 
és alienació mental. Cedir-la al diner o al treball és alienació econòmica. Cedir-la als qui 
manen, en forma de delegació de representació, és alienació política. Cedir-la a la força, 
en forma de renúncia a l’ús de la violència o de cessió del monopoli de la violència a 
l’Estat, és alienació militar. Fins i tot pot donar-se l’alienació mística quan s’intenta el 
lliurament a Déu si, en aquest acte, que paradoxalment sembla d’esclavitud, no hi ha 
cura de mantenir sempre la pròpia llibertat i responsabilitat. A la Bíblia Déu s’estima 
més els amics que discuteixen amb Ell (Abraham: Gn 18, 22-23), que menteixen per Ell 
(Jacob: Gn 27, 1-45), que es barallen amb Ell (Jacob: Gn 32, 23-30) o que l’increpen 
(Job: Jb). L’autonomia, la llibertat, la responsabilitat, la sobirania, l’autodeterminació, 
l’emancipació són irrenunciables. I produeixen la sorpresa, el misteri, la imprevisibilitat, 
la creativitat, l’atzar o el caos fecunds. L’aventura, el risc. Teresa de Jesús, d’Àvila, 
deia: Se debe amar sin arrimo. El jo, el tu, l’ell, l’amistat, l’amor interpersonal, la 
concòrdia, són misteriosos. Llur interior és inescrutable des de fora d’ells mateixos. 
Entre uns i altres només hi pot haver comunicació mediada pels sentits físics o místics. 
La unió dels “jos” és encara una realitat més misteriosa. I el recentrament en si mateix 
és essencial  i és poc conegut a Occident. Però, també, a Orient. Si pels nostres verals 
ens alienem en les coses i en els esdeveniments (FEN), a l’Àsia s’alienen en la 
transcendència (NOU). Són alienacions “cap a dins” de nosaltres mateixos, més enllà de 
nosaltres mateixos. Cal reivindicar la realitat rara però ineludible del jo. Cal buidar-se 
de les esclavituds exteriors i interiors, per saber-se mantenir sobre els propis peus, 
“dintre de les pròpies sabates”, com expressa la dita anglosaxona. Maia és el 
“Fenomen” exterior. Brahman, el “Noümen” transcendent. Atman és el jo interior, situat 
entremig dels altres dos i tan important com ells. Menystenir-lo és reduir les persones a 
titelles. Exercir-lo requereix una actitud radical, un saber viure en tota la plenitud la 
soledat i el silenci, un “terrible coneixement de les coses”, com diu Joan Leita a propòsit 
de la “fe en un mateix” que és segons ell la condició evangèlica de salvació. L’alienació 
ideològica duu  als fanatismes, integrismes i fonamentalismes. Tanmateix hom, si ho fa 
des de la llibertat i la responsabilitat, pot dedicar-se a qualsevol activitat, “tot li és 
permès”. D’això se’n diu saber morir a un mateix en cada decisió. Però cal fer-ho, no 
per indiferència envers l’altre, sinó per protegir la possibilitat del retorn a un mateix. Per 
definició, cadascú existeix vivent en  el centre del seu propi ésser, desidentificat de 
qualsevol altra cosa (“jo no sóc ni tan solament els meus signes d’identitat”), posat en el 
no-res i nogensmenys solidari amb tot allò que no és invasiu. D’aquest centre pur, net, 
responsable i lliure, poden sortir tota mena de lliuraments generosos, mentre no trenquin 
la possibilitat del retorn (“rebirthing” resurrecció, renaixença, retorn) al “jo” coronat i 
madur per causa de la negació radical prèvia del fals “jo alienat” i de l’afirmació de 
l’autoestima del veritable “jo radical”. Quan les tradicions sagrades recomanen “morir a 
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si mateix”, volen dir deslliurar-se de les identificacions alienadores del jo-“Objecte”. 
Cal aprendre i exercitar-se en la retirada de totes les alienacions i en encarar aquest 
“nucli dur” que és el propi jo, únic, singular, insubstituïble, més enllà de les coses, més 
ençà de l’esperit, obert sense avidesa a la gràcia de felicitat i fortuna, lliure, fins i tot de 
les intencions de la pròpia voluntat. Que nada me invada de  fuera, que solo me mire yo 
dentro, yo Dios en mi centro (Juan Ramón Jiménez).  
El Subjecte és una realitat d’una força inimaginable quan és net d’alienacions. És d’una 
densitat ontològica incommensurable i, tanmateix, d’una lleugeresa, d’una levitat, d’una 
subtilesa insospitada, com una flama estantissa que tanmateix ho pot cremar tot. Si ens 
deixem endur pel comú afany definitori, podríem dir que el Subjecte és la font de tota 
responsabilitat i el dret de tota llibertat corresponent. Només podem exigir plena 
llibertat en allò del qual n’assumim la plena responsabilitat. Per endreçar-nos 
internament hauríem de comprendre que supèrbia és, en primer lloc, pèrdua voluntària 
de consciència d’un mateix i negació de la realitat de les coses alienes al jo 
(“Objectes”). Supèrbia és confondre la pròpia consciència amb la consciència universal 
(“Teoria”). Supèrbia és confondre la pròpia ànima amb l’Esperit de l’univers 
(“Noümen”). Supèrbia és confondre la pròpia vida amb la història real del món 
(“Fenomen”). Supèrbia és confondre la pròpia voluntat amb la Força que ens empeny a 
viure (“Pràctica”). Supèrbia és confondre allò que creiem ser amb allò d’on venim 
(“Plasma”). Supèrbia és confondre les nostres finalitats o intencions amb la finalitat de 
l’univers (“Món”). 
 
 
223.05.04.00.- Subjecte: Vivència. Persona. 
 
223.05.04.10.- Negres:  
 
Entre Subjecte i “Sentit” (TEO), entre Subjecte i “Metapsíquica” (NOU), entre 
Subjecte i “ Intenció” (MON), entre Subjecte i “Art ” (FEN), entre Subjecte i 
“Felicitat” (PLA) i entre Subjecte i “Sentiment“ (PRA). (45º). 
223.05.04.11.- Subjecte amb sentit: de l’humor, de la poesia... 
223.05.04.12.- Subjecte metapsíquic: La meva ànima. 
223.05.04.13.- Subjecte intencional: La meva voluntat. 
223.05.04.14.- Subjecte artístic: Artista. 
223.05.04.15.- Subjecte feliç: Feliç. 
223.05.04.16.- Subjecte amb sentiment: emocional, animós. 
 
 
223.05.04.20.- Roges:  
 
Entre Subjecte i “Mítica” (TEO-NOU), entre Subjecte i “Astúcia” (TEO-MON), entre 
Subjecte i “Estètica” (TEO-FEN), entre Subjecte i “Follia” (TEO-PLA), entre 
Subjecte i “ Letargia” (PLA-NOU), entre Subjecte i “Geni” (NOU-MON), entre 
Subjecte i “Agudesa” (MON-FEN) entre Subjecte i “Trànsit” (FEN-PLA), entre 
Subjecte i “Mística” (PRA-NOU), entre Subjecte i “Desig” (PRA-MON), entre 
Subjecte i “Psíquica” (PRA-FEN), i entre Subjecte i “Embriaguesa” (PRA-PLA). 
(55º). 
223.05.04.21.- Subjecte mític: Personalitat. 
223.05.04.22.- Subjecte astut: sagaç, murri, prudent, cautelós. 
223.05.04.23.- Subjecte estètic: imaginatiu, fantasiós. 
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223.05.04.24.- Subjecte foll: boig, orat.                          
223.05.04.25.- Subjecte letàrgic: somnolent, ensonyat, somiador.                          
223.05.04.26.- Subjecte genial: poderós, encertat, capdavanter.                          
223.05.04.27.- Subjecte agut: hàbil, virtuós. 
223.05.04.28.- Subjecte en trànsit: Mèdium. Sibil· la. 
223.05.04.29.- Subjecte místic: contemplatiu, meditatiu, posseït. * Estats místics de la 
pròpia consciència. Devoció (Bhakti). Fidelitat a la transcendència. 
223.05.04.2A.- Subjecte desitjós: desficiós, capriciós, intemperant. 
223.05.04.2B.- Subjecte psíquic: Vida íntima. Solteria. 
223.05.04.2C.- Subjecte embriac: hedonista, bon vivant. 
 
 
223.05.04.30.- Blaves:  
 
Entre Subjecte i “Tiàmat” (TEO-PLA-NOU), entre Subjecte i “Divinitat” (TEO-NOU-
MON), entre Subjecte i “Bellesa” (TEO-MON-FEN), entre Subjecte i “ Glòria” (TEO-
FEN-PLA), entre Subjecte i “Akaixa” (PRA-PLA-NOU), entre Subjecte i “Ecumene” 
(PRA-NOU-MON), entre Subjecte i “Comunitat” (PRA-MON-FEN) i entre Subjecte i 
“Passió” (PRA-FEN-PLA). (60º). 
223.05.04.31.- Subjecte tiamàtic: La Mare universal.. 
223.05.04.32.- Subjecte diví: El(s) Déu(s) personal(s). Àngels. Sants. Jo divinitzat. 
223.05.04.33.- Subjecte bell: que fa de bon veure, captivador, encisador. 
223.05.04.34.- Subjecte gloriós: fulgurant, radiant, lluminós. 
223.05.04.35.- Subjecte akàixic: confiat, esperançat, optimista. 
223.05.04.36.- Subjecte ecumènic: Integració, en un esperit col·lectiu, dels diferents 
esperits. El millor intèrpret del voler conjunt. 
223.05.04.37.- Subjecte comunitari: amb vida i contradiccions en el seu interior. 
223.05.04.38.- Subjecte passional: valerós (passions irascibles) i tendre (passions 
concupiscibles). 
 
 
 
223.05.05.- Antiterme: 
 
45º: STM, STT, ART, MTP, INT, FEL. 
55º: GEN, TRS, AGU, LET, PSI, MIT, MIS, EST, EBR, AST, DSG, FOL. 
60º: GLO, ECN, TIA, COM, DIV, PAS, BEL, AKA. 
90º: TEO, PRA, FEN, NOU, PLA, MON, CAV, COS, COV, CAS, ANA, AMO, EXP, 
SIN, ATZ, CMN, EXC, CFN, PRB, RGN, PCS, MGM, POL, SLM, TRB, HAR. 
120º: IDT, ECL, DET, APE, ACC, ARQ, ECN, ARK. 
125º: RAR, OBL, CNV, PRD, ONA, FUN, LOG, TEC, IDE, ETI, OGN, ORG. 
135º: SGT, SGE, BOS, AFI, CIE, MTF. 
180º: OBJ. 
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223.05.06.- Núvol d’afins: 
 
Persona. Vivència pròpia. Vivència fonamental. Vida. Agent. Jo. Ego. Un. Un mateix. 
Hom. Únic. Atman (sànscr.). Subjecte. Solipsisme. Concentració, dharana (Raja-Ioga.). 
Emancipació. Sobirania. Independència. Senyoriu. Dominació (poder). Sotmetiment 
(opressió, repressió). Propietat privada. Territori propi. Autoconsciència. Autoposició. 
Autodeterminació. Autonomia. Autogovern. Autocontrol. Autopossessió. Autoestima. 
Autoodi. Autisme. Egoisme. Deliberació. Llibertat. Lliure albir. Elecció. Decisió. 
Creativitat. Contradicció. Drama. Tragèdia. Angoixa radical. Suïcidi. Amor - odi de 
parella. Amistat. Alter ego. Tu. Ell. L’altre. Personalitat. Fortalesa de caràcter. Tremp. 
Valor. Supèrbia. Orgull. Exaltació – depressió. Vanitat. No alienació. Donació. 
Lliurament d’un mateix. Persona col·lectiva. Grup. Colla. Nosaltres. Vosaltres. Ells. 
 
 
223.05.06.- Salt als veïns propers: 
 
(STT/1.02/STM) 
(MTP/1.05/ART) 
(INT/1.06/FEL) 
(GEN/2.13/TRS) 
(AGU/2.14/LET) 
(MIT/2.15/PSI) 
(EST/2.16/MIS) 
(AST/2.17/EBR) 
(FOL/2.18/DSG) 
(ECU/3.09/GLO) 
(COM/3.10/TIA) 
(PAS/3.11/DIV) 
(AKA /3.12/BEL) 
 
223.05.06- Salt als veïns neutres i llunyans: 
 
--------------------- 
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223.05.07.- Sociolingüística: 
 
     1.  Sotmès a l’acció d’algú o d’alguna cosa que n’impedeix la separació o el  
          moviment. Dos guàrdies el tenien subjecte perquè no se’ns escapés.  
     2.  Sotmès al poder o al domini d’un altre, obligat a obeir-lo. Jamaica estava subjecta 
          a la Gran Bretanya. És un amo que té els criats molt subjectes: estan obligats a un  
          servei assidu.  
     3.  Sotmès a una necessitat inevitable. Tots estem subjectes a la mort.  
     4.  Sotmès a tal o tal contingència. Els homes estan subjectes a la temptació. Tu estàs     
          tan subjecte a l’error com els altres.  
     5.  Persona que és sotmesa a una operació física, a una experiència, a un tractament 
          curatiu, etc.  
     6.  Persona, especialment amb relació al seu capteniment, o quan parlem d’una  
          persona de la qual no volem dir o no sabem el nom. El teu soci és un mal  
        subjecte.  
        Van comparèixer dos subjectes que van dir que eren els seus companys. Subjecte  
        del delicte.  
   7.  Subjecte del dret Titular d’un dret o d’un interès jurídicament protegit, com ara les   
        persones físiques i jurídiques, la societat i l’Estat.  
   8.  Subjecte passiu. Persona física o jurídica que segons la llei resulta obligada al  
        compliment de les prestacions tributàries.  
   9.  En filosofia, allò de què pot afirmar-se una qualitat, un atribut o una relació.  
 10.  Ésser tradicionalment concebut com a substància, dotat d’autoconsciència,  
        persona.  
 11.  Ésser que coneix.  
 12.  En lògica, allò de què hom afirma o nega un predicat.  
 13.  Funció sintàctica que identifica el constituent oracional al qual s’atribueix el  
        predicat.  
 14.  Constituent oracional que fa aquesta funció i que formalment es caracteritza perquè  
        en moltes llengües concorda amb el verb.  
 15.  Subjecte agent. Subjecte que designa l’entitat que fa l’acció representada per un  
        verb.  
 16.  Subjecte el·líptic. Subjecte tàcit o implícit.  
 17.  Subjecte gramatical. Subjecte d’una oració que concorda amb el verb, però que no  
        és necessàriament el subjecte lògic de l’oració en què apareix.  
 18.  Subjecte pacient. Subjecte que designa l’entitat que rep l’acció representada per un  
        verb.  
 19.  Subjecte psicològic.  
 20.  En música: tema de la fuga.   
 21.  Subjecte polític. “El poble de Catalunya té caràcter de subjecte polític i jurídic  

  sobirà”.  
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223.05.08.- Figures: 
 
223.05.08.01.- Símbol de SUB: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
223.05.08.02.- Constel·lació de SUB: 
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223.05.08.03.- Trajectes de SUB: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
223.05.08.04.- Graus d’oposició: 
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223.05.09.- Texts afins: 
 
 
223.05.09.01.- 

 
 
 “Com el sol s’amaga darrere la muntanya 

  així jo m’amago darrere la meva creació”. 
 
                                                                        Krixnamurti 
 
 
 
223.05.09.02.- 
 
 
                        I obro de nou els ulls per reposar, i altra vegada 
   em reconec i aleshores m’invento 
   un crit estrany que serveix per cridar-me, i si l’home, 
   l’home que sóc fora de mi, es girés 
   a mirar-me, ja no hi hauria enigmes. 
   Però no es gira mai; tot és debades. 
   No es gira mai i el gran joc recomença.  
 
                                                              
                        Miquel Martí i Pol. L’altre jo.  
 
 
223.05.09.03.- 
 
 “Eren amics, Reeves era amic d’ells. Feien servir els telèfons d’uns i altres, les cases, 
les vides de vegades, d’alguna manera quedaven en paus”.  
 
         Highsmith, Patricia. El noi que va seguir Ripley.(1980) Pàg. 283. Barcelona, 2003 

                                                                                 
 
223.05.09.04.- 
 
 “És una contradicció maquíssima: per sentir que estem vius i poder conviure amb la 
vida el que fem és donar-li atributs que són propis de la mort, com la immobilitat. Fins i 
tot els que ens creiem amb un esperit més rebel ens passem la vida buscant fixació, 
permanència, les qualitats de la mort”. 
 
         Enric de Hériz, Entrevista a l’AVUI, 4.11.2004.  
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223.05.09.05.-  
 
                        “Que nada me invada de fuera, 
                          que sólo me mire yo dentro, 
                          yo diós en mi centro”. 
 
                                        Juan Ramon Jiménez    
 
 
223.05.09.05.-  
    
 
“No desitjo de cap manera deixar d’ésser sensible a aquest món creat, sinó que ho sigui 
per causa meva. Jo no puc captar el seu secret que és massa alt. Que jo marxi i aleshores 
el creador i la criatura bescanviaran els seus secrets. Veure un paisatge tal i com és quan 
jo no hi sóc... 

Quan sóc en algun lloc, taco el silenci del cel i de la terra amb la respiració i el batec del 
meu cor.” 

Subcategoria de SUBJECTE: Negació d’un mateix.  

Simone Weil. La gravedad y la gracia. Pàg. 88. Títol original: La pesanteur et la grâce.      

                       Colección Estructuras y Procesos. Serie Religión. 2001 
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223.05.10.- Obra plàstica afí: 
 
 

 
 
Johannes Vermeer (1632-1675) 
LA NOIA DE LA PERLA 1665-1666 
Oli sobre tela 44,5 x 39 cm. 
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223.05.11.- Dades tècniques: 
 
c =  0.00000000000000000000 
p =  0.00000000000000000000 
t  = -0.15915494309189534600 
v =  0.00000000000000000000 
 
 
 
223.05.12.- Test / Qüestionari: 
 
223.05.12.01.  
 
SUB 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lluís Maria Xirinacs Damians. SUBJECTE. GLOBÀLIUM. MODEL MAJOR  
 
 
Consulta:  
 
Diccionaris 
 

- Diccionari de la llengua catalana. IEC 
- Diccionari descriptiu de la llengua catalana. IEC 
- Diccionari català-valencià-balear. IEC 
- Gran enciclopèdia catalana. GEC 
- Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure.  

 
Breu bibliografia de consulta ètimo-semàntica: 
 
- Coromines, Joan, Diccionario crítico etimológico de la Lengua Castellana, 4 vols. 

(1954 – 57). 
- Id., Diccionario etimológico castellano e hispànico, 1980? 
- Id., Diccionari etimològic i complementari de la Llengua catalana, 9 vols. (1980 – 

1991), Curial, Barcelona. 
- A. Ernoult et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la Langue latine, 4ª ed., 

1985,  Klincksieck, París. 
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- P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la Langue grecque, 2. vols. 1983 - 84, 
Klincksieck, París. 


