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LA NATURALESA MUNDANA DEL SUBJECTE          
 

 

AL FIL DE LA CRÍTICA SARTRIANA  

A LA QÜESTIÓ DE LA NATURALESA  

I LA CONSTITUCIÓ DEL JO I EL SUBJECTE 

 

 

En aquestes pàgines s’exposa de manera sumària la crítica que Sartre, en l’article 

La transcendència de l’ego, publicat el 1936 a la revista Recherches Philosophiques 

(que, tot i ser el seu tercer treball publicat, constitueix el seu primer assaig 

filosòfic), va fer de la caracterització husserliana de l’ego. Allí Sartre defensa la 

naturalesa transcendent del jo, nucli central del subjecte, respecte a la 

consciència, contra la consideració husserliana d’aquest com a focus de tota 

activitat intencional i, per això, previ a tot contingut de consciència i condició de 

possibilitat d’aquests. Deixant de banda les reflexions respecte a la 

improcedència de postular elements preconscients des de consideracions de caire 

psicològic, ens centrarem en la part de l’argumentació de Sartre que mostra el jo 

com a noció obtinguda de l’experiència i, després de reconstruir-la de manera 

sinòptica, tot il.lustrant-la amb referències als comentaris que fa Husserl en les 

Cartesianische Meditationen a propòsit d’aquesta qüestió, passarem a enllaçar la 

nova caracterització obtinguda de la consciència i la seva relació amb el jo i el 

subjecte amb la reflexió ontològica de L’être et le néant, mirant de defensar en 

base a ella la congruència de considerar el subjecte com un ens que advé al món 

com una estructura mundana que, no obstant, no serà com les altres, si bé 

remetrà, com elles, a una intersubjectivitat que es mostra fundant. Tot seguit, tot 

i recolzar-nos en les tesis de Sartre presentades, mirem d’anar més enllà d’elles 

per extreure’n conseqüències en el terreny de l’ètica que contrastaran amb el 

pensament d’aquest autor al respecte, i això malgrat que considerem que en el 

fons serem coherents amb la seva ontologia. Assenyalem per últim que quedaran 

oberts a partir de les reflexions aquí exposades, entre moltes altres qüestions, el 

problema de la construcció i la consistència de la identitat personal del subjecte 

concret, el problema de la subordinació d’aquesta al context social i històric, la 

possibilitat d’argumentar contra el solipsisme a partir de la constatació que la 

constitució del jo sorgeix d’un procés en el que els subjectes que seran mantenen 

en principi una actitud passiva que condueix en darrer terme a una “presa 

consciència” en el que aquesta es mostra més aviat “afectada”, i la necessitat 
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d’aclarir el paper de la temporalitat immanent en la constitució del jo-subjecte 

mundà i la relació essencial que s’estableix entre aquesta temporalitat, la 

memòria i el jo-subjecte concret. Per a totes aquestes qüestions la reflexió 

fenomenològica de Husserl i Sartre suposa una font de materials d’estudi 

inesgotable. 

 

 

En el marc d’un curs dictat l’any 1925, Martin Heidegger formulava el que 

s’ha interpretat com el seu judici definitiu sobre la fenomenologia 

husserliana.1 Segons Heidegger, des de la publicació d’Ideen, Husserl havia 

presentat la consciència com un -l’únic- ésser absolut; absolutament donat i, 

alhora, condició necessària i suficient de tot el que en ella apareix. A la vista 

d’això, el veredicte de Heidegger era d’idealisme: la fenomenologia hauria 

recaigut en un idealisme de caire neokantià i ho hauria fet a més de manera 

inevitable ja que l’objectiu que animava des d’un principi l’esforç de Husserl 

–l’esforç per constituir la filosofia com a ciència estricta- era la realització 

de l’ideal d’una ciència absoluta de caràcter apodíctic que exigeix, com a 

condició de possibilitat de d’aquesta apodicticitat fonament de la veracitat i 

certesa que escauen a la veritable ciència, un àmbit absolutament primer 

alliberat d’actituds i pressupòsits ingenus, un àmbit on totes les coses 

apareguin tal com són i del qual depengui essencialment la constitució de tot 

objecte, erigint-se aleshores en font de validesa objectiva. En definitiva, un 

àmbit en el que sigui possible descobrir i descriure una activitat sintètica de 

donació de sentit mitjançant la qual els objectes del coneixement s’obtenen 

com a rendiment noètic a partir del material prèviament donat. Aquest 

domini primer, font de tota objectivitat i apodicticitat, residiria en el nucli 

del cognoscent, allí on tota consciència és pura i, per això, idèntica. Quedaria 

aleshores, com a tasca fonamental del filòsof, la represa de la reflexió 

cartesiana per, depurant el cogito i redefinint la consciència en base a la 

noció d’intencionalitat i la incorporació de la idea de Sinngebung, ”mostrar la 

concreta possibilitat de la idea cartesiana d’una filosofia com a ciència 

                                                 

1 Vegeu: J. BENGOA RUIZ DE AZÚA: De Heidegger a Habermas, hermenéutica y 

fundamentación última en la filosofía contemporánea, p. 54-62, Herder, Barcelona, 1997 
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universal a partir d’una fonamentació absoluta”,2 fonamentació 

proporcionada precisament aquella consciència transcendental, que, exigida 

per l’ideal que des d’un principi animava la investigació, adquiria aleshores 

una primacia (Vorrang) absoluta indiscutible que acabaria per fer fracassar 

tot intent de recuperar el món més enllà del subjecte perdut en aquella 

“egologia delimitada solipsísticament” que Husserl definia com la “primera 

de les disciplines filosòfiques”3 i que, sempre insatisfactòria-ment, hauria 

intentat superar mitjançant el recurs a la intersubjectivitat,4 en un primer 

moment, i a la noció -potser no prou explotada- de “mon de la vida”, més 

endavant.  

 

Tot sembla indicar que, una vegada, en l’esforç de  fonamentació de 

l’apodicticitat del coneixement “autènticament científic”,  s’ha establert la 

prioritat cognoscitiva de la consciència amb caràcter absolut, restarem 

reclosos en el cercle viciós del solipsisme a no ser que procedim a un 

replantejament dels pressupòsits inicials, a costa, si cal, de la reformulació de 

l’apodicticitat en termes de facticitat. Això seria el que Husserl s’hauria 

resistit a fer i per això la seva fenomenologia mereixeria aquell veredicte 

d’idealisme que Heidegger havia formular contra ella. 

                                                                       I                                                                     

 

No és, però, el retret d’idealisme que tan sovint se li fa a Husserl allò que em 

proposo valorar en aquestes pàgines. La meva intenció en aquest treball és 

presentar una altra crítica que s’ha plantejat al pensament d’aquest autor i 

que precisament té com a objecte aquella prioritat de la consciència que feia 

                                                 

2 Edmund Husserl: Meditaciones cartesianas, § 64 (“Epíleg”), p. 198, Tecnos, col.lecció 

“Clásicos del pensamiento”, Madrid, 2002, traducció de Mario A. Presas. (En aquest 

cas i els successius la versió catalana és meva.) 
3 Les dues expressions citades pertanyen a l’obra esmentada en la nota anterior, § 64, 

p. 202. 
4 Que, com ha assenyalat P. Ricoeur, juga en la cinquena de les meditacions 

cartesianes de Husserl la mateixa funció que la idea d’infinit en la tercera de les 

meditacions metafísiques de Descartes. 
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patent Heidegger aquell curs del 1925 i que, si bé pot ser un plantejament 

inadequat a l’hora s’escatir la legalitat i la validesa del coneixement, val a dir 

que se’ns mostra, pel que fa a la qüestió de l’essència de la subjectivitat i de 

la constitució del subjecte, com el punt de partida metodològicament més 

adequat.5 Recolzat, per tant, en aquesta prioritat de la consciència, la tasca 

primera de la investigació antropològica passa a ser el de la naturalesa 

d’aquesta. Això és el que precisament fa Husserl en enfrontar-se amb el que 

ell mateix anomenarà “gir transcendental” de Descartes, a qui acusa6 

d’acceptar, per manca de radicalitat en “la meditació sobre nosaltres 

mateixos”, l’existència de preteses realitats que veritablement no haurien 

estat revelades amb evidència. És a dir, Husserl rebutja “l’escolàstica oculta” 

present en la meditació cartesiana sobre el cogito denunciant la conversió 

d’aquest en “substantia cogitans”, “mens sive animus sive intellectus” separat i, 

per contra, acull la revelació d’un ego transcendental que no és ni una realitat 

separada ni una estructura de la consciència condició de possibilitat de les 

seves vivències sinó un jo que és la pròpia consciència, en tant que es veu a 

ella mateixa com a tal condició de possibilitat. Així, l’exercici de l’epokhé 

transcendental mena el qui la practica a adonar-se de si mateix, en darrer 

terme, merament “com a ego transcendental  que en la seva vida constitutiva 

constitueix tot allò que en cada cas és per a mi [per a ell mateix] objectiu –el 

jo de totes les constitucions, que existeix en les seves vivències actuals i 

potencials, i en les seves habitualitats personals, en les que constitueix tot 

allò objectiu i es constitueix a si mateix com a ego idèntic-.”7 En definitiva: 

no és el cas que hi hagi un ego transcendental més ençà de l’ego –monàdic- 

real (real, és a dir, existent) ni que es doni un ego transcendental com a 

estructura efectiva (real) del subjecte psíquic (o millor, psicofísic)8 sinó que 

                                                 

5 També Heidegger admetrà, dos anys més tard, al Sein und Zeit, aquell caràcter 

prioritari de la consciència en la determinació de la naturalesa ec-stàtica del Dasein. 
6 V. Meditaciones cartesianas, edició ja citada, § 10 
7 Op. cit., § 45, p. 133 
8 Subjecte que cau en la seva totalitat en l’exercici de la reducció trascendental, com 

no podria ser d’una altra manera si atenem a la caracterització que Husserl fa 

d’aquesta: “la vida psíquica de la qual parla la psicologia, en efecte, ha estat entesa en 
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aquest ego empíric es capta a si mateix en l’exercici de la reducció i ho fa en 

tant que focus possibilitador de la donació de sentit. Aquest ego 

transcendental descobert en la reducció es dóna idèntic en tota consciència 

real i apareix com a pol transcendent del corrent de vivències de tota realitat 

personal “estable i permanent” que s’autoconstitueix com “una 

ininterrompuda unitat d’identitat, un caràcter personal” i ho fa “a partir de 

la pròpia gènesi activa”.9  

 

La consciència, per tant, element prioritari en la qüestió de la determinació 

de l’essència i la naturalesa de la subjectivitat, s’identificaria, en un primer 

pas, amb el cogito cartesià i aquest, al seu torn, es descobriria, un cop sotmès 

a la crítica husserliana, lluny de determinacions substancials, com a camp de 

l’acció sintètica d’un jo, focus de la funció intencional de la consciència, que 

es fa efectiu com a ego concret monàdic. La consciència seria, en definitiva 

l’esfera de les cogitationes d’un ego que resta com a “receptor de predicats”,10 

”simple ‘cara activa del Jo [Moi]’, punt de partida d’estats i d’actes”.11 Seria 

                                                                                                                            

tot moment com a vida psíquica en el món. Com és obvi, això val també per a la 

pròpia vida psíquica captada i considerada en la pura experiència interior.” (Op. cit., 

§ 11, p. 36) 
9 Expressions extretes del secció 32 de la mateixa obra (p. 90 de l’edició esmentada) 
10 Utilitzant la definició que Ma. Aurèlia Capmany en fa en la una nota a peu de 

pàgina de la seva traducció de La trascendance de l’ego, de Jean Paul Sartre, dintre del 

volum Fenomenologia i existencialisme, Editorial Laia, col.lecció “Textos filosòfics”, 

Barcelona, 1982 (edició i traducció a cura de Ma. Aurèlia Capmany) 
11 Op. cit., 133, nota 44a. El terme que empraria Sartre per referir-se a  l’ego en tant 

que mer focus intencional, no realment existent* i sols concebible per abstracció del 

jo psíquic (o, més àmpliament, del jo psicofísic), seria ‘Je’ (traduït per Ma. Aurèlia 

Capmany amb el mot ‘Subjecte’), mentre que la paraula que empraria per referir-se 

al jo personal concret i efectiu que Husserl presenta com a fruit d’un procés constant 

de gènesi activa a partir d’un “camp predonant”** seria ‘Moi’. 

      La diferenciació i, aleshores, la relació que s’establiria entre aquestes dues cares -

que no dos nivells- del jo o ego (dos termes aquest que Husserl tendeix més aviat a 

usar indistintament) podem descriure-la recorrent a les paraules del mateix Husserl 

a l’inici de la secció 33a. de les Cartesianische Meditationen: “Del jo com a pol idèntic i 

com a substrat d’habitualitats distingim l’ego pres en la seva plena concreció (que 
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com a conseqüència de l’acció intencional d’aquest jo-pol i gràcies a la seva 

funció unificadora12 que el subjecte concret, l’individu, es constituiria en el 

món.  

 

Ara bé, en l’acabat de dir podem descobrir una contradicció que es posa de 

manifest quan atenem al fet que l’ego transcendental, tal i com ha quedat 

descrit, no deixa de ser un aspecte essencial de l’ego personal, concret, 

mundà, i és que en aquell primer no es dóna en realitat més que com a 

aspecte puntual d’aquest altre, com a nucli seu, focus de la seva activitat 

intencional (que és activitat intencional en el món d’un ésser mundà), 

únicament separable en un exercici d’abstracció. S’hauria produït, per tant, la 

identificació d’una qualitat transcendental amb un ens transcendent, amb la 

qual cosa, o bé la prioritat de la consciència i tot allò que aquesta feia 

possible quedaven qüestionats, obrint-se noves dificultats a la reflexió, o bé, 

si consideràvem que la reducció transcendental s’havia dut a terme 

correctament, calia concloure en alguna mena de substancialitat de la 

consciència pura. Seria aquí on arrencaria la que podríem anomenar, després 

de la cartesiana i de la husserliana, tercera crítica (investigació) del subjecte 

(que no de la raó), aquella que realitza Sartre a La transcendència de l’ego 

(1936) i L’être et le néant (1942-1944) i que de fet descansa alhora en la 

                                                                                                                            

anomenarem amb el mot de Leibniz ‘mònada’), afegint-li allò sense el qual el jo 

precisament no podria existir concretament. Sols pot ser concret en la fluient 

multiformitat de la seva vida intencional i en els objectes en ella esmentats [...].” (Op. 

cit., p.91) 

*Husserl ho expressarà en la secció 11a. de les Cartesianische Meditationen dient: 

“aquell jo i la vida del jo que em resta necessàriament en virtut d’aquella epokhé, no 

es un tros del món, i dir: ‘Jo sóc, ego cogito’, no significa ja: ‘Jo, aquest home, sóc.” 

(Op. cit., p. 35) 

**Cf. Op. cit., § 38. Apuntem aquí que Husserl assenyala que en aquest “camp 

predonant” es descobririen les traces de la “comunització” –Vergemeinschaftung- 

efectiva de cada camp monàdic en un camp trascendental intersubjectiu. 
12 No podem deixar d’apuntar –sense entrar en exposicions que quedarien fora de la 

intenció d’aquest treball- el paper essencial que el temps jugaria en la unitat de la 

“consciència de” i en la possibilitat la “gènesi egològica” del subjecte. 



 7

tesi de Husserl que estableix que “així com el jo reduït no és cap tros del 

món, a la inversa, tampoc el món ni cap objecte del món no són trossos del 

meu jo”.13  

 

II 

 

La intenció de Sartre a l’hora d’emprendre la seva crítica és la superació 

definitiva del solipsisme, per a la qual cosa pensa que és essencial establir la 

definitiva prioritat de la consciència pura per davant del jo,14 que, fins aquell 

moment, havia estat, indefectiblement, sempre anteposat, fent de tota 

fenomenologia de la consciència una “egologia”, això el va dur a plantejar-se 

la naturalesa d’aquest jo i, aleshores, a copsar inconseqüència en la que 

incorre la reflexió husserliana davant de la impossibilitat de separar 

efectivament l’ego transcendental residu d’una reducció que “inhibeix la 

validesa de ser del món objectiu i, amb això, l’exclou completament del camp 

del judici, així com inhibeix el valor de ser de tots els fets apercebuts 

objectivament, i també el dels fets de l’experiència interior”15 i l’ego empíric 

mundà (conegut per l’experiència interior i, des de tot alter ego, a partir de la 

seva conducta exterior coherent). Efectivament, si l’ego transcendental es 

presenta a la consciència com a residu d’una epokhé que, cercant les coses 

mateixes en la seva realitat essencial, s’até sistemàticament a la dada 

fenomènica, no ens és possible afirmar que, alhora, és un aspecte de l’ésser 

mateix d’aquesta consciència, com, d’altra banda, era d’esperar ja del fet que, 

per ser aquesta consciència essencialment consciència-de, no es podrà copsar 

res (és a dir, alguna cosa, una entitat descriptible) en ella que no sigui 

estrictament posició d’un objecte transcendent. Si contra això mirem 

d’argumentar que l’ego transcendental és, efectivament, un objecte 

                                                 

13 Op. cit., § 11, p. 35 
14 Més endavant, a L’être et le néant, es mostrarà segur que la negació de la prioritat 

d’un pretès jo preconscient tampoc no serà condició suficient per superar el 

solipsisme (cf. “Husserl, Hegel, Heidegger”, L’être et le néant, Gallimard, 41a. edició, 

París, 1953,  p. 290-291) 
15 Op. cit., § 11, p. 35-36 
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transcendent en la immanència de la consciència però que no per això deixa 

de ser alhora estructura d’aquesta perquè aquest ego passa a ser conegut en 

un exercici complex d’autoconsciència en el qual la consciència mateixa 

esdevé objecte seu (és posada per ella mateixa com a objecte transcendent a 

si) per ser, tot seguit, sotmesa a un procés de reducció que la rendiria en la 

seva essencial simplicitat (com a simple ego-pol intencional), caldrà 

contraargumentar que, tot i admetent que és possible que alguna cosa sigui 

objecte de coneixement de si mateixa, allò que aquí s’obtindria, en la mesura 

que ens atenguéssim al que apareix, no tindria en realitat el caràcter d’un jo 

transcendental, que significa alguna cosa més que la simple visió de la 

consciència a si mateixa. El jo, l’ego transcendental husserlià no és mera 

espontaneïtat intencional sinó alguna cosa més: concreció d’aquesta en una 

entitat focal que es troba en el nucli mateix del que serà una personalitat 

concreta. L’ego de Husserl no és en absolut el subjecte psíquic concret, però 

no és possible sense aquest subjecte, que ha estat posat entre parèntesi per la 

reducció però que encara batega (com, d’altra banda, el mateix Husserl 

admetrà)16 en aquell focus intencional que, més que funció de la consciència 

és funció d’una consciència, i no en el sentit d’una consciència que es dóna 

separada, sinó en el d’una consciència subjectual que es dóna separada. La 

reducció en Husserl segueix el fil que comença en el cogitatum i, estirant-lo, 

arriba a l’ego, generalitzant aleshores inadequadament el que sempre ha estat 

el jo d’un pensament, i no el jo del pensament. Un ego que és “el jo empíric 

en la mesura que aquest és conscient de ser, per a si mateix, l’indret últim de 

tot donar-se, de tota mostració i legitimació.”17 No podia ser de cap altra 

manera en el marc de la reflexió fenomenològica, que en cap moment no es 

mostra disposada a acceptar res que no es doni amb evidència apodíctica a la 

raó i que, per tant, sols pot obtenir intuïció del jo transcendental a partir del 

seu aparèixer a la consciència.  

 

                                                 

16 Cf. Meditaciones cartesianas (edició esmentada), § 34 
17 Així ho afirma Tugendhat a Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, segons 

s’afirma a la nota 20a. de la traducció emprada de les Cartesianische Meditationen. 
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A la vista d’això, si volem mantenir-nos fidels al mètode fenomenològic i a la 

seva voluntat d’anar cap “a les coses mateixes”, ens cal evitar de caure en la 

temptació d’afirmar l’existència d’estructures a priori de les quals ni tenim ni 

podem tenir intuïció18 i, en conseqüència, haurem de renunciar a aquella 

caracterització de la consciència com a esfera de l’activitat d’un jo per 

limitar-nos a caracteritzar l’activitat conscient com a mera espontaneïtat, 

sense més matisos, tal com fa Sartre en revisar la contradicció posada de 

manifest.19 Si, per contra, transgredim els estrictes límits prescrits pel 

mètode fenomenològic i, alliberats de la por a incórrer en un “excés de 

metafísica del jo”, optem aferrar-nos a la caracterització de la consciència 

com a esfera de l’activitat transcendental d’un jo que, no obstant, evitant en 

tot moment de caure en la postulació d’ens problemàtics, tindrem cura a no 

identificar amb res més que amb la unitat transcendental de l’apercepció, 

retrotraient per tant, aquella noció del jo a la noció kantiana d’un “jo penso” 

formal, estarem en realitat buidant de contingut aquell jo, de manera que 

esdevindrà una noció inoqua que res no ens aportarà a la qüestió que aquí 

ens preocupa i que no és una altra que la de la naturalesa de la subjectivitat i 

la constitució del subjecte, que aleshores quedaria encara per abordar. 

                                                 

18 Com John Searle posa de manifest de manera reiterada en El redescubrimiento de la 

mente (Crítica, Barcelona, 1996), si la consciència és la base epistèmica fonamental 

per capturar la realitat, ens ha de resultar necessàriament impossible capturar la 

realitat de la consciència de la manera com, usant la consciència podem capturar la 

realitat dels fenòmens. Així, si afirmem que tenim intuïció dels fenòmens no 

podrem afirmar emprant el mateix sentit del terme ‘intuïció’ que en tenim de la 

consciència en si mateixa, la qual cosa situa de fet, aquesta i les seves possibles 

estructures, al marge de tota possible “visió d’essències” i, per tant, les invalida com a 

possibles objectes de la investigació fenomenològica. 
19 I que, de fet, no li va passar per alt al mateix Husserl, que a les Logische 

Untersuchungen, on, segons informa Sartre en una nota a preu de pàgina en La 

transcendència de l’ego (op. cit., p. 137, nota 51a.), malgrat haver escrit en un primer 

moment que no li quedava més remei que reconèixer que no podia pas arribar a 

descobrir aquell jo primitiu, centre de referència necessària, acabaria rectificant 

aquest comentari en en afegir (en l’edició de 1913) la precisió que, no obstant, havia 

après a trobar aquest jo en haver-se deslliurat de la por de caure en l’excés de la 

metafísica del jo. 
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Perquè, fins a quin punt assenyalar que la consciència és subjectiva 

(separada) s’ha d’entendre com que és consciència d’un (pertanyent a un) 

subjecte?, és a dir, subjectivitat i subjecte són nocions perfectament 

intercanviables?, o dit d’una altra manera: ¿la idea de subjecte no suposa una 

individuació (que és sempre individuació-en-el-món) que no es troba 

necessàriament contemplada en la noció oberta de subjectivitat?  

 

La distinció entre subjectivitat i subjecte quedava palesa més amunt quan 

mostràvem el caràcter d’objecte de l’ego transcendental husserlià i la 

possibilitat, en cas d’insistir en el seu ús, de procedir a buidar-lo de tot 

contingut semàntic que fes referència a un subjecte per, aleshores, restar 

exclusivament en el camp obert d’una subjectivitat que s’identificaria amb 

mera espontaneïtat. Sartre s’esforça a clarificar aquesta idea en La 

transcendència de l’ego, on planteja i desenvolupa la crítica acabada d’exposar 

a l’egologia husserliana deixant clar que allò que retroba Husserl gràcies a la 

reducció no és la “consciència transcendental de Kant”, “ja no és un conjunt 

de condicions lògiques, sinó un fet absolut. Tampoc no es tracta d’una 

hipòstasi del dret, un inconscient flotant entre la realitat i l’ideal. És una 

consciència real accessible a cadascun de nosaltres, [...] és ben bé ella la que 

constitueix la nostra consciència empírica, la consciència ‘en el món’, la 

consciència amb un ‘jo’ psíquic i psicofísic”, un jo del que tot seguit destaca 

que “és un objecte transcendent que ha de caure sota el cop de l’epokhé”.20 

Tot el que resta un cop realitzat de manera conseqüent l’exercici de la 

reducció és espontaneïtat que, com és ben sabut, allò que constitueix 

l’essència de la consciència en la fenomenologia sartriana. Aquesta 

espontaneïtat serà descrita en L’être et le néant,21 com a condició de 

possibilitat de tota percepció, com a percipiens necessari de facto perquè el 

percipi no s’enfonsi en el no-res i que, en tant que suport de tota percepció 

resta necessàriament opac, imperceptible, en definitiva, transfenomènic pel 

fet que és sempre la llei de la percepció que s’esgota en l’acte noètic i resta 

                                                 

20 La transcendència de l’ego, op. cit., p. 136 
21 En l’apartat dedicat a “El cogito prereflexiu i l’ésser del percipere” dintre de la 

introducció (“A la recerca de l’ésser”) de l’assaig. 
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més ençà del noema, sempre inabastable, inobjectivable. La identificació de la 

consciència en si amb un ego transcendental (Je)22 suposa, fins i tot quan ens 

esforcem per deslligar-lo del subjecte concret (Moi) del que deriva i, 

aleshores, identificar-lo amb la pura activitat sintètica de la consciència 

fàctica, una objectivació de la consciència a si mateixa i, per tant, una 

progressiva deformació d’allò que preteníem conèixer, que tendim a perdre 

en l’esforç de captar-lo.23 La consciència, per tant, no és pròpiament res de 

concret, sinó “interioritat absoluta”, lleugera i opaca i, en conseqüència, no 

admet ser qualificada de jo perquè, en fer-ho, “la consciència esdevé pesant i 

ponderable”.24 La consciència subjectiva resta impersonal, de manera que el 

subjecte, ni que sigui en la seva forma “infinitament contracta” de jo, és 

sempre posterior a ella, producte seu, i mai no previ, preconscient (la qual 

cosa situaria el principi unitari de tota identitat subjectual en l’àmbit de 

l’inconscient fent aleshores inconcebible la possibilitat –imaginable- de 

consciències impersonals). 

 

Coherentment amb l’acabat de dir, el jo es mostra com a sorgit en un acte de 

posicionament, en un acte de reflexió pel qual la consciència en si irreflexa 

(no tètica)25 es posiciona a si mateixa esdevenint aleshores consciència 

reflexa (tètica). Aquest acte d’autodescobriment i de posicionament com a 

                                                 

22 A partir d’ara mirarem de servir-nos, amb les mínimes transgressions, dels termes 

‘jo’ (aquí traduint el sartrià ‘Je’) i ‘Subjecte’ (traduint el sartrià ‘Moi’) per tal de 

restar fidels a les expressions de la reflexió fenomenològica d’aquest autor però 

també perquè aquesta terminologia, en d’introduir mots diferents per referir-se a 

nocions distintes (una, la primera, pol actiu, més pròpiament purament subjectual i, 

l’altra, recollint la referència més objectual, de realitat personal), resulta molt 

indicada per tal d’ evitar confusions. 
23 La consciència tancada en l’afirmació “jo penso” no és pas la mateixa que la 

consciència que pensa l’afirmació. 
24 La transcendència de l’ego, op. cit., p. 141 
25 Que no es posa a ella mateixa com a tesi (‘tètic’ derivaria del llatí ‘theticus’, que al 

seu torn provindria del grec ‘thetikós’, que significaria ‘relatiu a una tesi’ i, aquí 

concretament, ‘relatiu a la consciència com a tesi’) sinó que simplement és sent. 

(Aquesta terminologia és característica de Sartre.) 
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objecte de si pel qual la consciència naix a ella mateixa i ho fa com a jo és un 

acte reiterat de la consciència que no hem de pensar com a donat d’una 

vegada per sempre sinó que acompanya tots i cadascun dels dels actes 

intencionals conscients caracteritzant-los com a intencions d’un jo subjecte 

de tota oració en la que un predicat és introduït implícitament per la 

perífrasi ‘tenir consciència de’, motiu pel qual aquest jo –trascendent a tot 

judici i donació de sentit- tendeix a ser entès com a estructura de la mateixa 

consciència quan, en realitat, apareix a partir d’ella (“sobre” ella) esdevenint 

a partir d’aquest moment estructura de l’acció intencional en el món, en la 

que el verb, desenvolupant una funció copulativa, posa en relació dos 

objectes (el jo i el seu objecte).  

 

El cogito es presenta com un ‘jo tenint consciència de’ però en realitat és un 

mer ‘haver-hi consciència de’, que la reducció transcendental, en 

proporcionar un aparell més precís que el dubte cartesià, acaba posant de 

manifest. L’error de Husserl consistiria en la confusió de l’estructura dels 

actes reflexius amb la dels irreflexius. El jo acompanyaria sempre els actes de 

la consciència però únicament en la mesura que aquests deixessin de ser 

mers actes per esdevenir llur consciència. Així, en l’activitat irreflexa d’una 

consciència enmig del món, aquesta és absorbida completament pels objectes 

–utensilis- als que es refereix; aquí el jo estaria totalment absent i no es 

donaria fins que fos posicionat en un nou acte de consciència en el qual la 

consciència irreflexa (no-tètica) fos elevada a objecte d’un consciència 

reflexa (tètica). Aleshores, i sols aleshores, irrompria el jo com a estructura 

del nou objecte conscient, que no estructura de la consciència que el 

posiciona. Aquest jo seria el “punt unidimensional” en el que se simplificaria 

el subjecte que en l’acte d’autorreflexió s’ha captat com a ésser-en-el-món. El 

subjecte, per tant, no es presenta a la reflexió fenomenològica com a 

condició de possibilitat d’un món sinó com a immers en ell, entre les coses 

(entre les altres coses), condicionant-les i alhora condicionat per elles, en 

situació en l’escenari de la consciència (pel qual el món és per a ell mateix 

en el subjecte conscient, que és abans consciència que subjecte).  
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La manera específica de trobar-se la consciència en el món  és ser-hi 

introduint en l’ésser-en-si, absolut, plenament idèntic a si mateix, el no-res, 

és a dir, una negació (norreació), que ho és de un cert ésser o d’una manera 

d’ésser i que permet que l’ésser conscient, tot i que es trobi present en el 

món “llançat, abandonat en una situació”, no s’hi trobi com una cosa més 

sinó dotat d’una capacitat específica: la de restablir la identitat perduda de 

l’en-si -esponjat per la negació introduïda per la consciència- en la forma de 

cosmos.  

 

La consciència fa possible la presència de l’en-si a si mateix, per a la qual 

cosa ha hagut d’introduir una fissura (ha fundat una distància) en el si de 

l’ésser, una fissura que situa l’ésser conscient per a qui l’en-si és un món 

(per a qui l’ésser es desfà en la pluralitat multiforme dels ens) en un perpetu 

més enllà. Per aquest motiu, el jo, tot i trobar-se engatjat en el món com a 

realitat en situació, en tant que subjecte, no s’hi troba subjectat sinó 

transcendint-lo, sent aquesta la seva manera específica de ser en el món. Per 

aquest motiu l’ésser conscient, des de l’arrelament en l’estat de coses en el 

que és, pot anar-ne més enllà, cap a un altre ordre, a l’encalç d’un nou 

significat que és contingut en les coses enmig de les quals es troba com allò 

que aquestes encara no són (o que són en el mode d’absència). Així, l’ésser 

conscient, és a dir, la part de la realitat en la qual l’ésser és per-a-si, en la 

mesura que no es troba subordinat a la seva situació en el món que ell 

mateix constitueix en norrear la plenitud de l’ésser en-si, es perfila com un 

per-si-mateix capaç de transcendir-se ell mateix en transcendir la seva 

situació en la que es troba en una forma concreta sota la determinació dels 

objectes que l’envolten formant un conjunt amb sentit en el que s’integra. La 

forma de ser en el món de l’ésser conscient és, per tant i en definitiva, la 

d’un per-si-mateix.  

 

Un cop arribats aquí semblaria que ja ens trobéssim davant del subjecte, que 

se’ns presentaria sorgit de manera espontània de la pura activitat de la 

consciència en el món. No ens afanyem tant, però; en aquesta explicació 

queden moltes coses per justificar i algunes encara per aportar, val més, per 
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tant, que retornem sobre l’explicació anterior i mirem d’ampliar-ne la nostra 

comprensió a partir d’una noció clau: la de situació. 

 

En la secció dedicada per Sartre, dintre de L’être et le néant, a “La mirada”26 

se’ns descriu l’”estar en situació” com el trobar-se sota “la mirada d’algú 

altre”, objectivat per “l’altre” entre la resta d’objectes mirats, formant part 

d’un conjunt en el que el per-si-mateix passa a ser per-a-altri, és a dir és 

capturat en el seu ésser passant a ser objecte en el món d’altri. La 

consciència irreflexa que havíem obtingut en conclusió de la crítica 

realitzada per Sartre en La transcendència de l’ego a l’egologia husserliana i 

que definíem com a pura espontaneïtat de la qual en principi cal predicar la 

seva impersonalitat i total obertura cau ara, sota la mirada d’una altra 

consciència, en la limitació pròpia de l’objecte, esdevenint, en conseqüència, 

un fenomen concret, un fenomen jo (nucli d’identitat d’un subjecte amb una 

concreció personal singular). Serà precisament a partir d’aquí que la vivència 

(Erlebnis) de ser subjecte s’introduirà en el món, i és que com qualsevol altre 

aspecte de l’ésser norreat per la pura espontaneïtat conscient esdevé per-a-si 

en l’experiència de la consciència irreflexa (no-tètica), el jo es fa també 

present a la consciència com a fenomen, si bé amb unes conseqüències 

específiques, i és que l’objectivació del per-a-si en una altra consciència 

condueix a una presa de consciència de ser mirat que comporta 

necessàriament una presa de consciència de si mateix com a ésser per-a-altri i, 

a partir d’aquí, com a jo27 de mi mateix.28 Aquell que és observat esdevé 

                                                 

26 “Le regard”, dintre del primer capítol (“L’existance d’autri”) de la tercera part (“Le 

pour-autri”) d’aquest assaig 
27  Un jo que, de fet, no és ara aquell punt unimensional del que parlàvem sinó el 

subjecte concret amb la seva  plena realitat  personal  intuïda  (i a partir del qual es 

podria arribat al jo  

-Je-, posteriorment, a través un exercici de reducció que n’eliminés d’elements 

externs, mundans). 
28 “Percebre és mirar, i copsar una mirada no és aprehendre un objecte-mirada en el 

món (tret que aquesta mirada no vagi pas dirigida a nosaltres); és prendre 

consciència d’ésser mirat.” L’ésser i el no-res (fragments), p. 193, Edicions 62, col.leció 

“Textos filosòfics”, Barcelona, 1999 (traducció catalana de Mercè Rius) 
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d’aquesta manera realitat subjectiva per-a-si, passant a constituir-se com a 

jo-subjecte de si mateix. 

 

Si incrementem ara la graduació de les nostres lents i tornem a fixar-nos en 

el procés acabat de descriure podrem comprendre’l en la seva plenitud en 

observar les vivències més elementals que hi tenen lloc. Així, davant d’un 

ésser conscient per-a-si que ordena el món -al que irreflexivament s’aboca- 

al seu voltant i en funció seva, apareix una presència peculiar que no admet 

ser ordenada perquè es manifesta com a, ella també, ordenadora. “L’altre” es 

capta com a punt cap al que les coses que l’envolten passen a referir-s’hi, 

com a nucli de sentit cap al que els objectes que s’ordenaven cap a mi 

tendeixen a escolar-se defugint la situació en la que els havia enclòs i que, 

fins i tot, tendeix a ubicar-me a mi mateix com a objecte en situació, en la 

situació d’aquell “altre”.29 El per-a-si experimenta una vivència d’una qualitat 

específica consistent en la co-aprehensió de l’existència d’una “consciència 

que seria darrere de les manifestacions perceptibles, tal com el noümen és 

darrere de l’Empfindung [sensació] kantiana”,30 i amb la qual el per-a-si 

(cada un dels modes del per-a-si que es troben confrontats) s’identifica. En 

aquesta vivència la consciència descoberta es descobreix separada, singular i, 

per tant, subjectual, però, simultàniament, com un “sorgiment abessonat”, 

amb la qual cosa el per-a-si es posa a ell mateix com a consciència separada, 

és a dir, adquireix consciència tètica de si mateix, subjectualitzant-se. 

Aturem-nos, però, un moment per comentar encara més detingudament 

aquesta vivència, que no podrà entendre’s adequadament si no la descrivim 

en tota la seva complexitat. 

 

L’aparició de “l’altre” comporta, efectivament, l’escolament dels objectes que 

s’ordenaven vers si mateix cap a la situació d’aquell que apareix, però alhora 

                                                 

29 Allò que tendeix a establir-se seria descriptible com “una relació sense parts, 

donada d’un cop, i a l’interior de la qual es desplega una espacialitat que no és la 

meva espacialitat, perquè, en lloc de ser un agrupament cap a mi dels objectes, es 

tracta d’una orientació que em fuig.” (Op. cit., p.187) 
30 Op. cit., p. 184 
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la constatació que la mirada de “l’altre” ens objectiva col.locant-nos en 

situació seva juntament amb la resta de les coses del seu món. Aleshores 

aquella mútua presència es tradueix en mútua confrontació: em descobreixo 

com un ésser-per-a-altri, la qual cosa em mena, d’una banda, a copsar l’altre, 

pel fet que em transcendendeix, com a subjectivitat31 ordenadora (com “un 

hom”), alhora que, per una altre costat, em constato a mi mateix com una 

realitat concreta de la que sóc responsable, una experiència aquesta que 

m’emmena a reivindicar-me com l’ésser que sóc, a recuperar-me en un acte 

pel qual transcendiria aquell que m’ha objectivat en transcendir la situació en 

la que m’havia “gebrat”, la qual cosa em duria a copsar-me com a 

essencialment diferent de l’altre però, tanmateix, essencialment de la mateixa 

espècie que ell (que ara es veu com un alter ego) pel fet que en aquest 

moviment sóc jo ara qui l’objectiva, qui es mostra en qualitat de subjectivitat 

ordenadora. S’esdevé llavors aquell “sorgiment abessonat” del que parlàvem 

en el que el per-a-si es descobreix com a “ésser-en-parella-amb-l’altre”,32 la 

mútua presència d’un enfront l’altre.33 És d’aquesta manera que, amb 

l’aparició d’”un hom” en el meu univers, la consciència irreflexiva absorbida 

per les coses esdevé consciència posicional de si mateixa incorporant la visió 

del per-a-si com a subjecte demiürgic i actuant, introduint, en definitiva, la 

subjectivitat en l’ésser, un ésser que s’esgotava en l’estructura reflex-

reflectant. És clar, però, que l’acabat de descriure no s’ha d’entendre com 

establint que es dóna un temps sense subjectes al que succeeix un temps nou 

en el que irromp el caràcter subjectual del per-a-si. L’experiència 

constituïdora del subjecte s’esdevindrà de manera constant al llarg del procés 

–gradual- de desenvolupament d’un individu i, després, de manera 

                                                 

31 “[...] jo no em puc descobrir en el pas d’esdevenir objecte probable si no és per un 

subjecte cert. [...] L’”ésser-vist-per-un-altre” és la veritat del “veure-un-altre”. [...] és 

el subjecte que se’m descobreix en aquesta fuita de mi mateix cap a l’objectivació.” 

(Op. cit., p. 190-191) 
32 Ibidem 
33 Mútua presència que, deixem-ho sols anotat perquè no és el tema d’aquestes 

pàgines, comporta una vivència de simultaneïtat que inaugura un temps universal 

(intersubjectiu). (v. op. cit., p. 208) 
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continuada en la vida d’aquest, en una reiteració que s’inicia en aquell 

moment del qual ja no se’n guarda memòria (i com se n’hauria de guardar si 

subjecte i memòria són inseparables?). 

 

El subjecte sorgeix com a fenomen que s’assumeix, és a dir, com a “presa de 

consciència” que transfigura l’existent en existent per-si-mateix en el marc 

d’una experiència en la que la intersubjectivitat antecedeix lògicament 

l’assumpció i realització de la subjectualitat i que, per tant, determina 

essencialment aquesta. Husserl destaca a les Cartesianische Meditationen que 

“pertany al fenomen transcendental del món el fet que ell sigui donat 

directament en una experiència concordant; conseqüentment cal abastar el 

món amb la mirada i estar atents a la manera en què l’estrany es presenta 

co-determinant el sentit del món”,34 amb la qual cosa posa de manifest la 

constatació que el sentit en el món no és monàdic sinó que es co-constitueix 

en un exercici de comunització de l’experiència que fa que el sentit d’utensili 

de cada objecte s’hi detecti la empremta d’altres subjectivitats constituents 

co-determinants amb la nostra. Husserl parlarà, assajant una difícil superació 

del solipsisme a partir d’un cogito cartesià que postula no com a mera 

subjectivitat sinó ja com a subjecte transcendental, d’objectivitat fundada en 

una comunitat de mònades en les que es verifica una “intersubjectivitat 

transcendental”, Sartre, per la seva banda, ja deslliurat de la càrrega que 

comportaria un cogito concebut d’aquella manera, afirmarà també que “és 

incontestable que la cosa-utensili remeti des de la seva descoberta a una 

pluralitat de per-a-sis.”35 En tots dos casos, “l’altre” co-determina el món 

amb mi, però, mentre que en Husserl el subjecte és condició de possibilitat 

del món, en Sartre el subjecte s’esdevé en el món, determinat per ell i alhora 

copsant-se amb capacitat per determinar-lo. El subjecte es constitueix en un 

món en el que es desperta engatjat perquè el subjecte és alhora objecte i en 

tant que ho es troba, ell també co-determinat, és a dir, en situació mundana, 

situació que, tanmateix, pel fet que és subjecte, pot trascendir cap a les seves 

                                                 

34 Op. cit., § 44, p. 128 
35 L’être et le néant, p. 289 Gallimard, col.lecció “Bibliotèque des Idées”, París, edició 

de 1953 (41a.), la traducció catalana i el subratllat són meus. 
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possibilitats ja prefigurades –també intersubjectiva-ment-, en el mode 

d’absència, en la situació des de la que actua i coneix. No és que el per-a-si 

com a consciència irreflexiva no actués com un subjecte, és que actuava 

precisament així, com un subjecte, però, sense haver estat posada la 

consciència en si mateixa com a objecte conscient, el subjecte com a tal, la 

naturalesa del quan és sempre mundana (ésser-en-el-món), no existeix: la 

subjectivitat existent i operant és subjectivitat pura absorbida per les coses i 

no posada com a cosa entre elles amb el seu caràcter concret, amb la seva 

essència específica, que irromp en el món com a ens ec-stàtic respecte al 

corrent de l’ésser que existeix, i aleshores com a ésser a l’exili, en el buit, 

anhelant un encaix que restableixi fins on sigui possible la unitat perduda. 

 

Sartre, que es defineix com a existencialista, estableix que la característica 

essencial del pensament així qualificable és la consideració que l’existència 

precedeix a l’essència.36 Doncs bé, això precisament és el que s’esdevé en la 

constitució del subjecte, constitució que hem descrit com a sorgint del si de 

l’ésser que és sent, és a dir del si de l’existència. La consciència es presenta 

“sorgint en el si de l’ésser” en un acte de constitució en el que “crea i sosté la 

seva essència, és a dir, l’agençament sintètic de les seves possibilitats,”37 

podent-se definir aleshores com un per-si-mateix.  

 

Sartre insistirà encara, tot referint-se de manera precisa a la qüestió del 

subjecte: “¿què significa aquí que l’existència precedeix l’essència? Significa 

que, de bell antuvi, l’home existeix, es troba, sorgeix en el món, i que es 

defineix després. L’home, tal com el concep l’existencialisme, si no és 

                                                 

36 “Tanmateix, les coses es compliquen perquè hi ha dues menes d’existencialistes: els 

primers, que són cristians, entre els quals cal citar Jaspers i Gabriel Marcel, de 

confessió catòlica; per altra banda, els existencialistes ateus, com per exemple 

Heidegger, i també els existencialistes francesos i jo mateix. Tenen en comú, 

simplement, el fet que consideren que l’existència precedeix l’essència”. Jean Paul 

Sartre: L’existencialisme és un humanisme, dintre del volum Fenomenologia i 

existencialisme, p. 44, Editorial Laia, col.lecció “Textos filosòfics”, Barcelona, 1982  
37 L’ésser i el no-res (fragments), p. 94, Edicions 62, col.leció “Textos filosòfics”, 

Barcelona, 1999  
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definible és perquè, d’antuvi, no és res.”38 Hem d’entendre, però, aquesta 

asseveració en la seva literalitat? ¿És realment possible que alguna cosa, en 

aquest cas la quidditas subjectual de l’home, sorgeixi del no-res, entès en 

aquest cas de l’absoluta indeterminació? Per comprendre adequadament 

l’afirmació sartriana podem recórrer a les categories aristotèliques d’acte i 

potència i utilitzar-les per caracteritzar el procés de constitució d’un subjecte 

que sorgeix en l’acte d’assumpció de si mateixa   d’una subjectivitat 

espontània singular que s’assumeix en fer-se conscient  a ella mateixa en 

presència d’altri. Així, el subjecte esdevé en acte a partir de la potencialitat 

subjectual inherent a la subjectivitat irreflexiva existent, sense que això 

impliqui necessàriament que s’hagi donat mai cap estadi de mera 

subjectivitat irreflexiva sinó, en tot cas, que aquesta constitueix, amb 

necessitat lògica i ontològica, la matèria primera del subjecte efectivament 

ec-sistent, matèria primera que, com a causa material que és, comporta uns 

límits –materials- que predelimiten les possibilitats del subjecte que es 

concreta en un cos i en un context situacional que condicionen la seva acció 

possible en el món, el sentit de la qual tendeixen, a més, a determinar (en 

generar un “punt de vista”).39  

 

El discurs de l’antiga metafísica substancialista establia que, en tot hipotètic 

acte de generació, és necessària una causa eficient que no contingui menys 

realitat que l’ésser resultant i que aquella realitat no sigui d’una qualitat 

diferent a la d’aquest.40 Doncs bé, recórrer a aquest principi en la qüestió 

                                                 

38 Op. cit., p. 46 
39 A la vista d’això semblaria convenient matisar l’afirmació que, en la constitució 

del subjecte, “l’existència precedeix l’essència” en el sentit que l’home, “d’antuvi, no 

és res”, ja que la possibilitat d’establir limitacions de possibilitat prèvies a la 

concreció subjectual posen de manifest una preconcepció del subjecte i, aleshores, 

una ubicació originària fora de la pura indefinició i dintre de l’àmbit d’una 

potencialitat quiditativa. El subjecte concret sorgeix de la concreció d’”un hom”. 
40 Seguint aquest principi, Descartes concloïa (tot incorrent en una injustificada 

extrapolació del pla lògic a l’òntològic) que allò que causa en el cogito la idea d’infinit 

no podia tenir un contingut menor que el que descobrim en aquesta noció. 
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que ens ocupa ens facilita adonar-nos del caràcter insatisfactori de 

l’explicació clàssica que estableix, seguint el guió que deriva de l’esquema 

epistemològic fonamental, l’autoconstitució espontània del subjecte com a 

resultat d’un acte individual pel qual un hom, motivat per la voluntat de 

dominar amb el concepte una naturalesa que l’amenaça amb anorrear-lo, se 

separa i confronta a d’allò que l’envolta, objectivant-ho. Efectivament, 

malgrat que aquesta explicació recorre a la idea d’”autoconstitució del 

subjecte”, descriu en realitat una recíproca constitució de l’objecte pel 

subjecte i del subjecte per l’objecte motivada per una necessitat presubjectual, 

que seria allò al que s’acabaria reduint aquella pretesa “autoconstitució”, que 

en cap cas no podia entendre’s de manera literal perquè implicaria la 

constitució d’una realitat per part d’ella mateixa, la qual cosa ens clouria en 

una circularitat irresoluble. Per tant, aquest argument clàssic acabaria erigint 

en causa de la constitució del jo-subjecte (que s’ha de distingir d’una pura 

subjectivitat espontània) un ens de naturalesa diferent a la seva. Subjecte i 

objecte, per tant, no poden sorgir en un acte de co-constitució, però, un cop 

hem establert que el jo, i amb ell el subjecte, no és ni l’essència de la 

consciència ni cap estructura fonamental d’aquesta, tampoc no podem 

recórrer a un pretès caràcter absolut d’aquest jo com a garantia de la 

constitució de l’objecte i del subjecte concret i mundà. Davant d’això sembla 

clar que l’única solució possible passa per retornar a aquella explicació 

clàssica acabada d’exposar però ara reformulant el seu esquema central del 

parell confrontat definint per a cada un dels seus dos extrems termes que 

continguin la realitat escaient i suficient per poder explicar una recíproca 

co-constitució, la qual cosa ens duu a considerar una confrontació de 

realitats idèntiques, és a dir, a establir que una subjectivitat, per tal de 

constituir-se en jo-subjecte exigirà com a causa d’aquest acte de constitució 

una altra subjectivitat que, al seu torn, n’exigeixirà una altra per constituir-

se, ella també, com a subjecte. El caràcter alhora objectiu de tot subjecte i 

tota subjectivitat farà possible aquest acte de co-constitució recíproca en 

proporcionar un terme mig mitjançant el qual les subjectivitats confrontades 

podran, per una banda, entrar en una relació fecunda en si i, per un altre 

costat, podran posar-se, cada una d’elles, en relació amb si mateixa. El cercle 
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en el que ens recloïa la idea de l’autoconstitució del subjecte per si mateix 

queda superat ara per la linealitat del circuit de dos sentits –de tants sentits 

com subjectivitats es confrontin-, que ja hem descrit i que s’estableix en el 

procés en el que una subjectivitat esdevé objecte d’una altra que, tot seguit, 

es posa a ella mateixa com a objecte seu constituint-se en aquest acte de 

posicionament conscient en subjecte concret en situació alhora que la seva 

objectivació per part d’una altra subjectivitat fa que aquesta, al seu torn, 

acabi esdevenint conscient d’ella mateixa. En tot aquest procés, si bé l’objecte 

possibilita el sorgiment del seu parell dialèctic subjectiu, la causa eficient de 

l’acte de constitució del subjecte és la subjectivitat de “l’altre”, mentre que la 

subjectivitat que en “prendre consciència” de si mateixa s’eleva a subjecte 

singular conscient és la causa material de l’acte de constitució, restant 

l’element objectiu com a mer element de mediació que fa possible tot plegat. 

El subjecte és actualització d’una potència de la subjectivitat subjacent 

mercès a una causa suficient i adequada i a través de la mediació de l’objecte. 

  

Un cop dit tot això es fa necessari de reprendre l’explicació de la naturalesa 

del moment de constitució del subjecte per tal d’evitar una mala comprensió, 

d’aquest procés i el que en resulta, derivada al seu torn d’una mala 

comprensió de la noció de ‘confrontació’, que en el procés acabat de 

descriure ocupa un lloc central, i que fàcilment podria dur a entendre l’àmbit 

de la intersubjectivitat (àmbit en el qual es sorgeix, al qual es refereix i en el 

que es desenvolupa tota la vida del subjecte humà) com un camp d’individus 

contraposats, abocats a una obstinada lluita dialèctica de tots contra tots en 

la que cada individu s’afirmaria a si mateix en la mesura que aconseguís 

negar “l’altre” reduint-lo, en el seu esforç per transcendir-lo, a mer objecte 

seu, a un utensili de la situació de la qual serà centre.  

 

III 

 

Ben al contrari, aquella confrontació de la que parlàvem, en la mesura que és 

condició de possibilitat de la irrupció del subjecte en el món, s’ha d’entendre 

estrictament com una mútua presència de les consciències i, aleshores, dels 
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subjectes entre si, que funda una tensió fecunda que cal preservar perquè de 

la seva extinció es derivaria la dissolució d’un subjecte que no és dóna d’una 

vegada per sempre sinó que es crea contínuament en un procés constant 

d’afirmació que comporta l’exigència de comprometre’s en la conservació de 

la tensió que naix de l’experiència de l’alteritat, ja que si es transcendeix 

“l’altre” fins reduir-lo a objecte en situació meva, deixo, correlativament, de 

percebre’m a mi mateix com a mirat, és a dir, objectivat per “l’altre”, 

desapareixent aleshores el neguit que, un cop m’he constituït com a subjecte 

en l’assumpció del meu posicionament com a jo per a mi mateix, em mena a 

transcendir aquell per al qui sóc, reivindicant per a mi aquell que se 

m’apresenta41 com el meu ésser en l’esfera d’altri. Dit d’una altra manera: si 

desapareix allò que em motiva a transcendir la situació en la que em trobo 

en el món cap a una altra situació albirada en el camp de la meva possibilitat 

s’esvaeix del meu horitzó la noció de sentit, és a dir, es dissol la voluntat 

d’adreçar-me cap a un horitzó (un fi) al que s’orientaria l’home que ara sóc 

(i que no seria cap altra cosa que l’home que vull ser). I és que la 

constitució del subjecte tal i com l’hem descrita no comporta la constitució 

d’un subjecte personal particular sinó únicament de la seva condició formal, 

és a dir, l’assumpció de si mateix com a realitat fàctica particular subjecte 

(en el sentit gramatical del terme) d’accions i, per tant, com a ésser 

                                                 

41 Jo no puc conèixer pròpiament el contingut de la consciència d’altri, sinó 

únicament apresentar-m’ho, és a  dir fer-me’l present, i això en base a la 

consideració que els continguts de la meva consciència deuen ser essència els 

mateixos que els de la consciència d’altri pel fet que experimento la meva 

experiència i la de “l’altre” com a concordants, sent allò que distingeix 

fonamentalment l’experiència de tots dos jo el fet que aquell jo que sóc jo mateix, 

experimenta des de l’”aquí”, mentre que l’alter ego experimenta allò mateix que 

experimento jo des de l’”allí”, per dir-ho emprant la terminologia de Husserl  (v. 

Cartesianische Meditationen, § 54),  o que jo i “l’altre” pensem una mateixa cosa des de 

punts de vista diferents, per dir-ho emprant expressions sartrianes. Aquesta 

constatació em legitimaria, per tant, a associar a la presència de “l’altre” uns 

continguts de consciència  determinats, de manera anàloga –que no idèntica- a com 

associo a la part actualment visible d’un objecte la resta de parts no visibles en la 

percepció que actualment tinc d’ell però que li incorporo com a co-presents en la 

constitució que en faig com a objecte de la meva experiència (v. Op. cit., § 51).    
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responsable de si mateix que, essencialment separat d’una totalitat que passa 

a envoltar-lo cercarà restablir la unitat perduda en forma d’un ordre 

organitzat -mai no satisfactori- segons un valor que l’orientarà donant un 

sentit als seus actes. El jo es constitueix autoposicionant-se en un món en el 

que es troba, però tot seguit es conserva en el seu ésser de jo-subjecte 

mercès al sentit (prefigurat en la seva situació mundana) que dóna 

coherència als seus actes (alhora coherents amb el món). El subjecte no és 

un ens donat sinó que es dóna en un acte i es manté en l’ésser sent, és a dir, 

actuant com a subjecte, la qual cosa vol dir que actua amb la coherència que 

es funda en la subordinació de les accions a un sentit cap al qual un nucli 

d’activitat intencional, un jo, tendeix,  dotant-se de contingut subjectual 

(d’història i personalitat) enmig dels altres, que són aquells que fan possible 

la situació en la que es troba i els possibles cap als que pot despassar aquesta 

situació, que són presents en ella en el mode d’absència (en el mode d’allò 

que encara no és). Així, el subjecte no és un ens que s’afirma d’una vegada 

per sempre sinó que és un activitat responsable de si que es fa sent, que és 

realitzant un sentit que s’estableix en funció d’un valor, sentit i valor que 

esdevenen, per tant, condició de possibilitat d’un subjecte que no requereix 

per ser únicament de condicions de possibilitat que en permetin la 

constitució (que, com dèiem, pròpiament és constitució, no del subjecte, sinó 

del, jo en el sentit que hem donat al terme en aquestes pàgines) sinó de 

condicions de possibilitat que en permetin el seu manteniment en l’ésser i la 

realització material d’un ésser que, en constituir-se ho fa com a realitat 

formal plena de potència, com un ésser-orientat que cauria en l’absurd si 

habités un món sense orientacions, que retornaria a la mera subjectivitat 

impersonal de no trobar-se en un món determinat per l’experiència de 

l’alteritat, de “l’altre” mercès al qual és i funció del qual és perquè ell fa 

possible les situacions mundanes, els seus possibles i el mateix món,42 que fa 

                                                 

42 Husserl, en la cinquena de les seves meditacions cartesianes,  fa l’exercici de reduir 

el camp fenomènic fent abstracció “de totes les efectuacions constitutives de la 

intencionalitat referida de manera immediata o mediata a la subjectivitat estranya” 

(§ 44, p. 125, op. cit), concloent aleshores en una esfera -primordial- de la propietat 

(Eigenheitssphäre). Doncs bé, en aquesta esfera es posa de manifest que “l’entera vida 
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possible,  en definitiva, que el món sigui habitable per subjectes en l’ésser 

dels quals hi ha el ser segons un sentit i, per tant, un valor. Per dir-ho amb 

les paraules de Sartre: “el valor en el seu sorgiment originari no el posa el 

per-si-mateix: li és consubstancial,”43 i en la mesura que aquest valor, i per 

tant el sentit, formen part de l’essència del subjecte que es posa a si mateix 

en presència i gràcies a “l’altre”, el valor i el sentit apareixen posats, ells 

també, per “l’altre”: som en funció de “l’altre” i segons “l’altre”. Els subjectes 

esdevenen el fons sobre el que les coses es destaquen i prenen sentit i, en la 

mesura que tot subjecte és, ell també, un objecte del món (sense per això 

deixar de ser, a l’ensems, subjecte d’aquest mateix món en el que apareix 

formant-ne part), no és cap excepció a aquesta regla segons la qual l’objecte 

es dóna com a significat per al subjecte, de manera que el sentit que li és 

consubstancial li ve també determinat pels subjectes, és a dir, per l’estructura 

intersubjectiva que sorgeix en l’ésser i en l’àmbit de la qual aquest ésser es 

transforma en un món, policèntric. Si s’esvaeix la intersubjectivitat s’esvaeix 

                                                                                                                            

psíquica del meu jo, d’aquest el meu jo psicofísic [subjecte], inclosa la meva vida 

experimentant del món, i inclosa també la meva experiència real i possible d’allò 

estrany, no és afectada per la supressió d’allò estrany” (§ 44, p. 132, op. cit), és a dir, 

que “ens resta un estrat unitari i coherent del fenomen ‘món’, del correlat transcendental 

de l’experiència del món que es desplega d’una manera continuada i concordant [...] 

caracteritzat, a més, pel fet de ser essencialment fundant; això vol dir que jo no puc, 

manifestament, tenir allò estrany com a experiència ni, per tant, el sentit món objectiu 

[que aquí se’ns revela] com a sentit d’experiència, sense tenir aquell estrat en una 

real i efectiva experiència” (§ 44, p. 128-129, op. cit). Aquesta constatació 

fenomenològica mostra que el cosmos, que exigeix correlativament un subjecte, no 

és el cosmos d’un subjecte sinó d’una comunitat d’ells, de la que resta tributari. 

L’epokhé posa de manifest que no trobem en la consciència el residu trascendental 

d’un món que em tingui a mi, aquest ésser que sóc jo, com a únic correlat 

intencional, de manera que caldrà concloure que habito un món que no em pertany 

a mi sinó que trobo en mi com a pertanyent a una pluralitat intersubjectiva enmig 

de la qual -i essencialment referit a la qual- jo mateix visc, em dono i tinc sentit, 

perquè em resulta impossible trobar en mi la possibilitat (el sentit intencional, diria 

Husserl) d’un món només meu per al que no encerto ni tan sols a trobar mots que el 

pugui nomenar de manera inequívoca. 
43 L’ésser i el no-res (fragments), p. 178, Edicions 62, col.leció “Textos filosòfics”, 

Barcelona, 1999 
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el món i el subjecte, com a estrutura mundana que és, amb ell. El subjecte, 

per tant, s’afirma contra “l’altre” en un esforç per trascendir-lo que, no 

obstant, mai no podrà acabar amb l’anorreació d’aquest com a subjecte que 

co-existeix amb ell perquè fer-ho suposaria negar-se un mateix en tant que 

s’és per “l’altre”: no sols perquè se li deu a ell l’ésser subjecte sinó perquè ell 

fa possible i determina el sentit, amb la qual cosa el per-a-si pot ser sent; 

tenint un valor cap al qual despassar la seva actual situació, és a dir, el seu 

ésser-per-a-altri (el seu ésser d’objecte per a altri), que no es donaria cas 

que “l’altre” fos “gebrat” com a objecte, perquè un objecte no pot objectivar 

un subjecte i, si el meu jo no fos objectivat, ja no hi hauria res a depassar, no 

hi hauria sentit, no hi hauria responsabilitat ni jo que se’n fes càrrec, no hi 

hauria cura, tan sols espontaneïtat que s’absorbiria en allò que és en-si.  

 

Si és cert que l’home, abans de parlar i nomenar, “ha de deixar que l’ésser 

novament li adreci la paraula”,44 ha d’escoltar amb atenció per, d’aquesta 

manera, “deixar ser” les coses el que són, permetre’ls ser-capaces, és a dir, 

poder ser en la seva essència i donar-se en el que són, aleshores farem bé 

d’escoltar en el terme ’subjecte’ l’essencial subordinació que esmenta, i que 

ens mostra aquell que admet ser nomenat com a tal com un ens que, en 

trobar la raó del seu ésser fora seu, en sub-jec-ció, es troba determinat (sota, 

‘sub-’) i orientat en funció (jeté, pro-ject-tat) d’altre, d’un altre que pot no 

pot tenir, si li dóna l’ésser, menys realitat que ell i, per tant, en funció d’un 

altre que és altri. 

 

Tota acció remet a “l’altre”, no només en darrer terme, en tant que “l’altre” 

és condició de possibilitat de l’acció, sinó que hi remet directament pel fet 

que “l’altre” és l’única causa final possible en un món en el que les coses i les 

situacions, actuals i possibles, s’hi subordinen completament. Així, el per-si-

mateix, jo-subjecte d’una consciència reflexa i subjecte responsable, és jo-

                                                 

44  Martin Heidegger: Carta sobre el humanismo, Ediciones del 80, Buenos Aires,  

1985, p. 71. Les expressions que segueixen i el plantejament de fons del paràgraf 

poden extraure’s d’aquest mateix text, concretament del que s’hi diu en les pàgines 

68-69.  
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subjecte moral45 que actua en funció de “l’altre” i cap a ell. El subjecte no és 

un ens al que incumbiria la moral sinó que ell, en la seva essència és un 

ésser-cap-a-altri i, per tant subjecte moral del qui “quan diem que [...] és 

responsable de si mateix no volem dir que és responsable de la seva estricta 

individualitat, sinó que és responsable de tots els homes.”46 

 

Es fa patent, per tant, enmig de la reflexió ontològica, la centralitat de l’ètica, 

una centralitat que derivaria, no d’una pretesa prioritat d’aquesta respecte a 

l’ontologia, sinó de la inextricable identificació que es dóna entre totes dues 

i, en definitiva, entre el subjecte i agent moral, a partir de la identificació 

prèvia del valor amb el subjecte o, per dir-ho amb més precisió, entre el 

valor i “l’altre”, noció que ens permet englobar tot subjecte alhora que, 

recolzant-se en la irreductibilitat implicada en la idea d’”alteritat”, ens 

permet destacar el seu caràcter absolut, la seva prioritat, la seva funció 

fundadora de la transfiguració de l’ésser que no és res en ésser solcat pel 

sentit, un sentit al que el subjecte no se sotmet pas perquè és ell qui el sosté 

constituint el sentit de tot sentit i, aleshores el valor de tot valor.47                  

                                                 

45 Cf. L’ésser i el no-res (fragments), p. 179, Edicions 62, col.leció “Textos filosòfics”, 

Barcelona, 1999 
46 L’existencialisme és un humanisme, op. cit., p. 47 
47 Ens avancem a la principal objecció que podria suscitar la idea exposada en aquest 

paràgraf aclarint que és efectivament el subjecte particular i no cap instància 

intersubjectiva mundana el que ha de ser considerat valor moralment absolut pel fet 

que, si bé és cert que tant el món com els subjectes (que són mundans) es donen en 

el si de l’àmbit intersubjectiu, la qual cosa semblaria perfilar aquest, i concretament, 

la totalitat que seria la comunitat coherent de subjectes, com allò veritablement 

absolut, cal tenir en compte que en realitat estaríem només davant d’un context de 

fet, d’una estructura fàctica que, de manera anàloga a com ho faria el cos, determina 

les característiques fàctiques i contingents que es donen en l’absolut ontològico-

moral que és el subjecte -cada subjecte- concret. En relació amb això és interessant 

d’assenyalar, a més, que, en la mesura que és en l’àmbit intersubjectiu que irromp el 

món a l’ec-sistència per ser aquell el fonament darrer de l’ec-sistent en el que es 

transfigura l’ésser que no és res (l’ésser que és limita a bategar, a ser un “hi ha”, però 

cap cosa), haurem de concloure d’aquest àmbit (fundant del món) que és 

extramundà, mentre que, del costat del món, aquesta intersubjectivitat es concreta en 
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IV 

 

Fins a la tercera secció ens havíem aplicat fonamentalment a recollir el 

pensament de Sartre pel que fa a la qüestió de la naturalesa i la constitució 

del subjecte. Havíem partit de la seva crítica a Husserl i, llavors, rellegint la 

seva ontologia de la consciència i el subjecte, havíem mirat de concentrar les 

seves principals tesis per, tot extraient-ne les darreres conseqüències i 

reforçant-les amb nous arguments, emprar-les en el discerniment de la 

qüestió que ens ocupava. Un cop fet això, però, hem començat a allunyar-

nos de la reflexió sartriana, si bé ha estat precisament rebuscant en Sartre 

que hem arribat a la conclusió que no podem sostenir coherentment amb 

una anàlisi fenomenològica del subjecte la tesi que estableix que “no hi ha 

cap signe en el món”48 i que és únicament l’esforç per no caure en la 

coartada que ens proporciona la “mala fe” allò que decideix la bondat de les 

nostres accions (reduïda a creativitat des de la pròpia llibertat plenament 

assumida), és a dir la bondat del nostre “essent”. I és que un cop hem entès 

que el per-a-si, en esdevenir subjecte, no sols ho fa com a sub-jecte al sentit 

que advé amb ell, sinó com a subjecte de valor (i al valor), és a dir, que en 

essència l’acció del subjecte tendeix a la seva afirmació com a ec-sistent (en 

el si d’una realitat ara intersubjectivament transfigurada), cosa que, d’acord 

amb el que s’ha exposat, sols s’aconsegueix en la mesura que “l’altre” es 

manté en la seva alteritat i, per tant, com a intranscendible en darrer terme, 

aleshores hem fet del subjecte, de tot subjecte, un infinit “dans la mesure 

                                                                                                                            

aquelles realitats mundanes singulars que són els subjectes, de la mateixa manera 

que seria cadascuna de les coses i no el món (en tant que horitzó-límit de 

possibilitat) allò que seria pròpiament objecte mundà. Tota acció intramundana, en 

la mesura que es desenvolupa en el si de l’àmbit intersubjectiu, no tindrà, certament, 

més possibilitats que les que estan intersubjectivament definides, ara bé, aquesta 

acció, precisament per donar-se en el marc intersubjectiu, esdevé intra-intersubjectiva, 

és a dir, amb orientació inter-subjectes, de subjecte cap a subjecte, quedant aleshores 

aquell àmbit fundant més enllà –o millor: més ençà- de l’acció i de les seves 

finalitats. 
48 Op. cit.. p. 56 
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justement où le seul indépassable est l’infini.”49 El subjecte se’ns mostra com 

un fi en si mateix perquè és cap a ell que el sentit del meu ésser-essent-en-

el-món s’adreça com el seu valor. Potser la humanitat sencera és una “passió 

inútil”, però la humanitat, “en la meva persona i en la de qualsevol altre”, és 

la passió de tot home.  

 

En definitiva, s’és essent, irrompent com a realitat entitativa singular 

mitjançant un procés d’actualització a partir de la pura subjectivitat 

espontània que s’absorbeix en el que és en-si, i ens mantenim així, ex-tàtics, 

en la mesura que duem a terme una activitat constant que és activitat 

d’afirmació i, alhora d’afirmació del policentrisme irreductible en el que 

recolza i funda el món, un món en el que ens trobem en situació, estant 

aleshores tota acció orientada al depassament d’aquesta, que es depassament 

de si mateix i de l’actualitat dels altres cap a les possibilitats impreses en 

aquella situació i alhora presents en nosaltres mateixos i en els altres (que 

resituem alhora que ens resituen, en un procés que no pot comportar la 

reducció de “l’altre” a mer objecte en situació si no és al preu de deixar de 

ser nosaltres mateixos “un altre”, que té com a condició de possibilitat de ser 

el ser entre altres). A la vista d’això, haurem de concloure, conseqüentment, 

que ser entre subjectes, com ja hem fet notar, és ser per-altri però alhora 

cap-a-altri. La consciència irreflexiva, en l’acte de posicionar-se com a 

consciència d’un jo (d’un ens subjectual) esdevé la consciència d’un agent 

moral, al mateix temps que el món es perfila com un medi per a la praxi, un 

oceà per a una navegació ètica sense camins delimitats però plagat 

d’esguards que, tot reclamant que ens hi mantinguem atents, ens indiquen la 

nostra posició. En aquest medi el problema passa a ser saber com cal que ens 

orientem enmig de tants de fars. Sabem què és el que té valor, però ara la 

pluralitat de “senyals en el món” situa la qüestió en un punt no gaire 

diferent d’aquell en el que ens trobàvem quan pensàvem que de no n’hi havia 

cap, perquè aquests senyals sovint es contraposen, reclamant aleshores un 

                                                 

49 L’être et le néant, p. 440 Gallimard, col.lecció “Bibliotèque des Idées”, París, edició 

de 1953 (41a.) 
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criteri que els transcendeixi sense, però, atemptar contra la seva 

irreductibilitat, la qual cosa ens acaba abocant a un absurd que ens duu a 

pensar que, de la mateixa manera que cap la possibilitat de replantejar-se la 

pregunta fonamental de la metafísica, potser caldrà replantejar-se la pregunta 

fonamental de l’ètica (aquella qüestió que, tot demanant-se quina era la 

conducta universalment prescriptible, preguntava en què consisteix la bondat 

i què és bo) i, sabent i sentint que el subjecte és la font de significat, valor i 

sentit, substituir-la per les preguntes sobre quina és la manera que la meva 

vida pot sostenir-se amb autenticitat enmig dels altres i què és el que em 

reclama “l’altre” quan m’interpel.la en la seva nuesa essencial.50 Dit d’una 

altra manera: si trobem sentit a renunciar a la metafísica substancialista que 

pregunta per l’ens i la seva causa tot oblidant-se de l’ésser i, passant a copsar 

les coses del món com a sorgides en que és i a ell referides, comencem a 

preguntar-nos de quina manera aquesta realitat es dóna sobre l’ésser i el 

pensa (hi pensa),51 potser allò que ens caldrà fer serà reformular-nos també 

la pregunta fonamental de l’ètica (i a continuació la reflexió ètica en la seva 

totalitat) des d’aquella nova perspectiva que fa del món un ec-sistent que es 

pensa i s’entén des d’una comunitat de subjectes que es descobreixen, ells 

també, mundans, i deixar aleshores de demanar-se pels principis axiològics 

que han d’informar la praxi d’aquells des de la coherència amb una totalitat 

o un primer principi que, en qualsevol dels dos casos, els transcendeix per, 

defugint definitivament –i no sols aparentment- aquest plantejament i situats 

en la perspectiva del subjecte com a absolut d’un món que s’hi refereix en el 

seu ésser, mirar en “l’altre” (i en nosaltres mateixos, per a qui tot altre és un 

                                                 

50 Emmanuel Lévinas expressa molt bé el que aquí volem dir amb la noció de 

“rostre”, que en una ocasió (a Ètica i infinit, col.lecció “Eixos”, Barcelonesa 

d’Edicions, Barcelona, 1988) definirà com “allò que es mirat a ‘boca de canó’ per la 

mort” (op. cit. 117), és a dir, “l’altre” quan no és res més que un jo desposseït 

d’equipatge, com s’esdevé davant de la mort, a la qual hom s’enfronta totsol. El 

“rostre”  té “sentit per ell sol” (op. cit., 86) i en la mesura que és ell sol, que és 

“l’altre” en tant que és vulnerable i tan vulnerable com és. 
51 Entenent aquest ‘hi’ en el sentit –heideggerià- que l’ésser es deixa pensar –es 

mostra- en el subjecte que hi roman atent. 



 30

alter ego) què és el que espera de nosaltres, en què consisteix la nostra 

responsabilitat. 

 

De la mateixa manera que “l’altre” fa possible la meva actualització com a jo-

subjecte a partir de la potencialitat que existeix en la meva subjectivitat 

espontània que tendeix a absorbir-se en el que és en-si, el subjecte moral 

irromp en el medi en el que es dóna aquest primer subjecte, ens subjectual 

constituït com a agent moral en potència (agent que reconeix el valor però 

la praxi del qual està mancada de rumb segur), a partir de l’actualització 

d’allò que en el primer subjecte es dóna només en estat de latència, 

potencialment, i això novament gràcies a “l’altre”, que mentre amb la seva 

simple presència feia possible el sorgiment del subjecte, amb la seva 

demanda, la demanda procedent de la simplesa de la seva nuesa essencial (de 

la indigència d’elements mundanament contingents) fa possible la irrupció 

del subjecte moral, en haver omplert de contingut concret la formalitat del 

valor que ja representava.  

 

“L’altre” (és a dir, jo) és aquell per qui el món es dóna, “l’altre” (és a dir, jo) 

és aquell per a qui el món es dóna, “l’altre” (és a dir, jo) és el valor del món, 

i jo (és a dir, “l’altre”) m’afirmo a mi mateix com a intranscendible per 

“l’altre”, quan descobreixo que em necessita sent. És aleshores que sóc 

irreductible (lliure, capaç-de-ser en la meva essència) en el meu 

engatjament. L’ontologia es descobreix sent ètica quan constata que el 

subjecte és dóna orientat al subjecte, per, tot seguit, mostrar-se l’ètica com a 

ontologia quan la demanda ètica funda el subjecte en la seva plenitud, el fa 

coneixedor de la seva travessia, li mostra de què és veritablement 

responsable, salvant-lo, així, del sense-sentit. 
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