
L’enunciat que encapçala aquesta pàgina pot semblar un mica críptic i desconcertant. Però,
quan es pretén explicar quelcom nou –millor seria dir «desconegut per a l’autor» que «no deixa
de ser» un pensador desconnectat de les xarxes universitàries– cal tindre la gosadia d’inventar
terminologia o, almenys, explicitar (desplegar) significacions que alguns mots contenen en
llurs entranyes, però que l’ús corrent no fa paleses.

Allò que vull donar a entendre amb l’expressió «terra màtria» està molt lligat amb la concepció
«historial» de la veritat. Iniciarem la nostra anàlisi, tot referint-nos a unes paraules de Wilhelm
Antonius Maria Luijpen, del seu llibre Existentielle phänomenologie, München 1971, pàgines
105-106:

Das aber bedeutet zugleich, dass es für den Menschen Dinge und eine Welt gibt;
denn das Sein des Menschen als Bewusstsein ist das Seinlassen der Dinge und der
Welt. Das “Geschehen”  der Unverborgenheit der Dinge und das «Geschehen» des
menschlichen Wesens gehören also zusammen. Das «Geschehen» des In-der-
Unverborgenheit-Stehens, das der Mensch ist, ist gelich ursprünglich das
«Geschehen» der Wahrheit-als-Unverborgenheit der Dinge. Der Augenblick, in dem
dieWahrheit wird. In diesem Sinn ist die Wahrheit «historisch».

M’he atrevit a fer-en una traducció al català, malgrat la dificultat que comporta dir en una
altra llengua el que expressa en alemany el llenguatge dels anomenats existencialistes. Vegeu:

Resum
Front a les concepcions de Pàtries grans, uniformes i
aniquiladores de la diversistat, l’autor proposa una con-
cepció universal fonamentada en la relació respectuosa
i amical entre les múltiples petites màtries. «Terra màtria»
seria, des d’un punt de vista geomètric-vital el territori
que determina un radi de cent quilòmetres, que té un
punt fix en el lloc de naixement de cada u, quan traça
una circumferència. Evidentment, aquesta geografia in-
clou també unes expressions culturals que són pròpies
de cada terra màtria.
Les concepcions estatalistes imperialistes estan basades
en una metafísica fixista-jerarquista. L’autor proposa una
metafísica anarquista evolutiva per poder deixar viure
en llibertat els grups humans que són –com tota la reali-
tat intramundana– evolutius. En fa un aplicació del seu
pensament al món del llenguatge, especialment, el de la
gramática i la lexicografia.

Abstract
In contrast with the conception of great, uniform
«Fatherlands», distroyers of the diversity, the author
proposes a universal conception based on the respectful
and friendly relation among the mumerous little mother
countries. «Mother country» wuold be, from a point of
view geometric-vital, the land determined by a radius
of a hundred kilometres, heving a fixed spot in
everyone's birthplace when a circumference is traced.
Obviously this geography also includes the cultural
expressions typical of each mother country.
The state, imperialist conceptions are based on a
metaphysics with a fixed-hierarchical caracteristics. The
author proposes an anarchist evolutionary meta-physics
in order to allow the human groups, wich are –as the
whole word-wide reality– evolutionary, to live at liberty.
He makes an application of this idea to the field of
language, specialy the ones of grammar and
lexicography.
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Però, això significa al mateix temps que hi ha (es dóna) coses i un món per a
l’home; puix que el ser de l’home com a consciència consisteix en «permetre ser»
les coses i el món. El «succeir» (Geschehen) del desvetlament de les coses i el
«succeir» de l’essència de l’home pertanyen, doncs, l’un a l’altre. El «succeir» del
que roman en el desvetlament, que és l’home, és també originàriament el «succeir»
de la veritat com el desvetlament de les coses. L’instant en el qual l’home apareix
com a subjecte és també originàriament l’instant en el qual la veritat arriba a ser. En
aquest sentit, la veritat és «històrica».

Aquesta cita inicial, aparentment obscura, és portada aquí perquè ens pot ajudar a entendre
allò que és subjacent al títol que obre aquest treball.

Descobrir el caràcter «historial» de la veritat no significa identificar-se amb un relativisme
gnoseològic. «Les coses» són el que són; el que ha passat ha passat. La realitat és com és i no
és el contrari del que és en cada moment. Si suposem un ésser amb capacitat infinita i absoluta
de conèixer, la veritat li ha de ser instantàniament palesa, fins i tot en la seua trama evolutiva.

Evidentment, l’home no és eixe ésser. L’home només és un ens entrellat en la xarxa del món
percebut en la diversitat de les coses que, això sí, és conscient de les coses, del món i d’ell
mateix, a la vegada que és l’ens interrogant i, per tant, obert al més enllà, capaç de deixar que
aparega la pregunta per l’ésser, tot i romandre en el mar de les coses. L’home no és indiferent
a la veritat, i aquesta sempre té un caràcter d’absolutesa: jo sé que he fet allò i no això, encara
que tothom crega que he fet això i no allò.

Però la veritat del món és processual i la relació cognoscent de l'home amb el món només pot
existir com un procés perpètuament renovat que es realitza en alternances de llum i foscor, de
manifestació i ocultació. La veritat del món és anarquista i no jerarquista, perquè la realitat del
món és anarquista i no jerarquista-fixista. Aquest postulat ha quedat probat en el temps de la
Modernitat a mesura que s’han conegut millor els procesos astronòmics i, més tard, biològics.
És més, m’atreviria a dir que la Modernitat, el trencament amb les concepcions que conformaven
la vida social medieval, és filla de Copèrnic i de Galileu, més que de Descartes el qual, per cert,
va escriure un tractat sobre el món, on es mostrava partidari de les teories galileanes, però del
qual en va fer ocultació quan Galileu va ser condemnat.

El pas del geocentrisme a l’heliocentrisme és totalment revolucionari, perquè suposa un
canvi de focalització jerarquista. Es canvia el jerarquisme astronòmic geocèntric per un
jerarquisme heliocèntric. La concepció segueix suposant un «centre», un astre-rei, que serveix
de punt-fonament per establir les lleis precises del moviment dels astres menors. Roman, de
fet, una concepció jerarquista, però, tot i això, s’ha fet una passa impensable en l’època ante-
rior: s’ha trencat una jerarquització astronòmica intocable des d’Aristòtil, i sacralitzada per
uns textos bíblics interpretats literalment, malgrat que sant Agustí ja deia que la Bíblia no ens
ensenya com van els cels, sino, com es va al cel.

El procés esdevindrà indeturable fins arribar a l’eliminació de tot jerarquisme astronòmic.
Avui hem arribat al convenciment que no es pot jerarquitzar l’univers a partir de cap centre,
perquè, de centre, no n’hi ha; l’univers és anarquista i evolutiu.

Immediatament sorgeix la pregunta: ¿cal limitar aquesta concepció anarquista al món físic o
cal aplicar-la també al món socio-econòmic, polític, artístic, lingüístic? L’antropo-univers, és
jerarquista o anarquista? L’ordre normatiu, és evolutiu o jerarquista-fixista?

Aquestes preguntes no són trivials. Normalment els grups socials tendeixen a construir
estructures organitzatives correlatives a les concepcions globals que tenen de la realitat còsmica
i cosmogònica. Les monarquies jerarquistes han intentat sempre enganyar els súbdits presentant-
se com a reflexos d’una divinitat  jerarquista, exterior, superior i inescrutable. Aquesta superioritat
del monarca jeràrquic sobre el poble ha estat embolcallada amb un vel mític i protegida pel
concepte més malèfic de la història humana: el concepte d’«ordre social» és l’eufemisme que
els proletaris del poder i de la riquesa utilitzen per dissimular la injustícia que segueix oprimint



multituds. Les estructures opressores són vistes, des d’una concepció jerarquista, com un «ordre
mundial» intocable, els garants del qual justifiquen qualsevol guerra o intervenció assassina de
pobles sencers, per tal de seguir mantenint aquest «ordre mundial». Normalment els caps
opressors tenen la poca vergonya de considerar qualsevol posicionament insubmís a la seua
mentida com a terrorista. Malgrat tot, la concepció jerarquista, tant s’hi val que ens referim als
monarques absoluts personalitzats com a les oligarquies capitalistes, és a dir, aquelles bosses
de capital creades en els dos darrers segles, l’ànima dels quals només té un principi fonamentador
que és el guany econòmic…, la concepció jerarquista, dic, és quelcom definitivament caduc. Ja
ha passat el temps del geocentrisme, de l’heliocentrisme, i també –encara que puga sonar
estranya la meua afirmació– del «dinercentrisme». Aquell principi jerarquitzador que
fonamentava els consells de B. Franklin als jóvens que volien fer-se rics, aquell time is money,
ha quedat obsolet. Molts pensaran que vaig errat.

En aquests temps dels valors de borsa i d’enunciats multimilionaris sembla més central que
mai el diner en la vida de l’home. Ho és per necessitat urgent dels qui vivim sotmesos al
sistema, però no ho és per valoració ideològica. Els més evolucionistes, els anarquistes
heraclitians que hem entès el caràcter «historial» de la veritat, valorem més l’ecologia, el temps
lliure, el silenci, l’amor, l’amistat, el grup de convivència que el dòlar. És més, als heraclitians
anarquistes ens semblen esgotats i ridículs  tota aquella plèiade de iupis encorbatats i els seus
bufons polítics, que han perdut la vida i el llenguatge, i només saben mantindre l’orde, i estre-
nar vestits i aparells en el joc suprem de la imbecilitat consumista jerarquitzada en el diner.

Des d’aquella visió jerarquista, i només des d’ella, és possible el naixement de l’Estat-Mite.
En el bellugueig constant de la història, intrínsecament necessari a ella mateixa en tant que
realitat incompleta i processual, rau la fonamentació metafísica de l’anarquisme sociològic,
que és el pressupòsit necessari per poder explicar, segons els esquemes vius i evolutius d’una
intel·lecció viva i evolutiva, la realitat humana.

La concepció jerarquista actua segons esquemes fixistes i eliminadors; no massa intel·ligents
i, conseqüentment, inclinats a utilitzar la força segons uns principis inflexibles, normativats i
acrítics. Tothom identifica els campaments militars amb la manca de criticisme i llibertat
subjectiva; és a dir, amb entitats desprovistes de la facultat de pensar.

L’esquema fixista del grup triomfador en un Estat-Mite tendeix a l’expansió pròpia que
comporta l’eliminació dels grups que tenen altres esquemes fixistes oposats. Per això els estats
absolutistes han tendit sempre i tendeixen a la guerra i a l’exterminació dels elements que
intenten escapolir-se de la seua abraçada totalitària i asfixiant, o d’altres conglomerats sociològics
que pretenen crear un Estat Absolut oposat. En la seua tendència impositiva, l’Estat-Mite
jerarquista fixista, intenta també dominar i normativar el llenguatge, tot menyspreant la
biodiversitat lingüística anarquista, creativa, evolutiva. I promou aquesta dominació i
momificació del llenguatge, tant pel que fa al camp de la sonoritat –de la fonètica oració («fonos»
- «os») que és l’única mare i viva–, com pel que respecta al camp de la ficció tercera, és a dir,
els signes d’escriptura.1 Els exemples són abundants en morfologia, sintaxi, lèxic i fonètica.

En estos temps dominats en l’exterioritat per l’american way of life molta gent creu que «les
filosofies» són productes de ments desocupades i alienes a la realitat concreta. Ben diferentment,
els filòsofs de mèrit han copsat la realitat historial humana millor que ningú i, molt sovint, no

1 La primera ficció és la vida mateixa de l’home, que és un ésser essencialment espiritual, és a dir, fictici. Aquesta
ficció vital es fonamenta en la seua capacitat de fixar les vivències en la memòria; una fixació fictícia respecte a la
seua temporalitat corporal que és un bellugueig multidireccional en un recorregut imparable cap a la pròpia
desaparició i, per tant, sense possibilitat de fixació.

La segona ficció és el llenguatge oral.

La tercera ficció són els signes d’escriptura.



fan altra cosa que anunciar les pròximes concrecions històriques. Aquella pre-visió heideggeriana
de la mort de la parla –més terrible perquè ni tan sols se’n té consciència del fet– ha esdevingut
realitat en el llenguatge usual avui en dia en moltes emissores radiofòniques i televisives, i en
el dels polítics esclaus de la imatge i divorciats de la parla.

Poso dos exemples d’aquest llenguatge que ja no té casa paterna ni creativitat viva. Un dels
locutors més escoltats a Catalunya comentava els drets que tenen «els consumidors de sanitat
pública». I aquesta setmana no paro de sentir un lema sorgit de les entranyes de la Generalitat,
que es refereix a «la setmana de la mobilitat sostenible». No vull comentar les expressions. Són
una bona mostra del genocidi lingüístic que acaba fent tota imposició jerarquista-fixista-
estatalista. Ja sé que Catalunya no és un Estat; per això encara és més lamentable que intente
copiar els centralismes estatalistes.

Per altra banda, com que normalment els capitostos estatals no es dediquen al cultiu de la
intel·ligència, sinó, més aviat, a la promoció i protecció de la força productora d’objectes i
represora d’anarquies…, i com que la plèiade de treballadors que fan anar la roda dels Estats
jerarquistes-fixistes es caracteritza per la monotonia i l’alèrgia al canvi o a la insubmissió, s’ha
produït en el nostre temps una autèntica asfíxia de la llengua  en una mena de concatenació de
paraules mortes o de connectors a-semàntics, amb l’única finalitat de transmetre ordes o fer
saber resultats econòmics o estadístics. La llengua ha estat devorada per l’Estat-Mite que la
utilitza com un instrument per mantindre en flotació el vaixell imaginari de la pàtria. És en
aquest sentit que cal entendre les reflexions de Heidegger sobre la llengua (die Sprache); potser
seria millor traduir el mot alemany per «la parla». El pensador alemany, ben contràriament al
servilisme estatalista al que ell mateix es va sentir temptat en un cert moment, no pensa que la
llengua «dialectal» siga una mena de degeneració de la llengua «culta» que seria la normativada
com a universal per un (i per a un) Estat. Justament, a l’inrevés. El dialecte és «la font del
llenguatge adult». La llengua estatal universal i, potser encara més, el llenguatge matemàtic i
de les computadores, suposa el final de la llengua, que, en tant que materna, era una mena de
poder per significar essencialitats viscudes, i un cop universalitzada i estatalitzada serveix
fonamentalment per emissions de notícies relacionals.

Hi ha un llibre molt interessant sobre Heidegger, escrit per Otto Póggeler, i traduït al castellà
per Fèlix Duque amb el títol El camino del pensar de Martín Heidegger (Madrid,1986). En un
apèndix del mateix Duque, «Los últimos años de Heidegger», podem llegir aquestes paraules a
la pàgina 396: «El dialecto o forma oral (Mundart) es el lenguaje materno, y a la vez y previa-
mente la madre del lenguaje». Aquestes paraules resumeixen el nucli de la reflexió madura de
Heidegger sobre la parla. Si el llenguatge queda desconnectat del sòl natal, l’home ja no té un
«ubi» on puga «habitar»; sense aquesta parla, l’home està en el món com una botella en un
contenidor, però no té casa; no «habita» en el món.

La salvació anarquista: de la pàtria a la màtria
La definició geomètrica aproximada (no dogmàtica ni fixista) de «terra màtria» és l’espai

encerclat per una circumferència que té el centre al lloc de naixement i un radi de cent
quilòmetres.

I la definició valorativa diu que la màtria és l’espai vital primer de cada u en la seua tribu.
Allò que és fonamental i primari és la vida primera de cada u en la tribu. És en aquest inici on
es produeix la primera «alètheia», desvetlament, sortida a la llum, arribada al món i al primer
entorn fisicocosístic, no objectualitzat ni qüestionat. Això és la primera veritat historial. És en
el respecte a aquesta màtria inicial on l’home actual pot retrobar la parla i la casa, és a dir, una
mena de salvació front a la utilització objectual que l’Estat-Mite vol fer dels súbdits.

Aquest canvi de concepció implica una igualtat valorativa de totes les màtries. Cap màtria
podrà ser violentada per raó del seu tamany (tam magna quam), ubicació, religió, irreligió,



costums ni parla. La força vital i la tècnica posaran en relació les diverses màtries, i de llur
diversitat sorgirà una cultura plural i intercomunicada.

La concepció jerarquista és totalment oposada. Es fonamenta sempre en la força de les ar-
mes. Consumada l’agressió sobre màtries menors, crea un centre de poder econòmic, legislatiu,
demogràfic. Dóna normes per a totes les màtries petites a més, han de pagar tributs per sostenir
el centre jerarquitzador i anul.lador de llurs personalitats.

En la concepció de màtria anarquista i només en ella és possible el retrobament de l’humanisme
essencial i universal. Perquè, en aquest respecte a la diversitat és possible la llibertat natural de
l’home. En canvi, l’universalisme imperialista de la concepció jerarquista, en el fons no és
altra cosa més que la imposició forçada d’un particularisme violent a la resta de cultures. Els
jerarquistes solen ser curts de sensibilitat i d’intel·ligència. Per això, quan coneixen altres cultures
màtries, són incapaços d’enriquir-se aprenent coses d’elles. La seua reacció és aniquiladora. El
paradigma d’aquest comportament està arraïlat en els nordamericans, que ja van nàixer aniquilant
tota expressió cultural -¿quines llengües es parlaven abans de la neteja dels pistolers?- que no
fos submissa a la seua bestialitat. En trobem rastres en els espanyols seguidors d’un senyor
amb discursos jerarquistes i imperialistes.

Com que aquestes pàgines només són un indici del que pretenc desenvolupar, si tincs temps
i facultats, en un futur, les tancarem amb una aplicació del nucli filosòfic que és present a la
gramàtica i al diccionari.


