CONSIDERACIONS SOBRE EL TEMPS,
MODE DE PRESENCIALITAT

Les limitacions constitutives del pensament huiná quan intenta adequar-se ell mateix en formulacions objectives, han afectat característicament el qüestionar sobre el "temps".
En aquesta nota, ens interessem pel temps com a dimensió entitativa
del subjecte, no per la "noció" o "concepte" de "temps". Succeeix, peró,
que el temps és viscut, per nosaltres, en unitat amb el seu concepte; més
encara: totes les dimensions ontológiques del "jo" ressonen, un moment
o altre, en aquesta vivencia. Cal, per tant, que, sense destruir-ne la complexitat, atenguem contínuament, en la nostra reflexió, l'element primitiu que volem considerar, el temps estrictament "viscut" o "sentir, en
tant que constitueix un mode de presencialitat; una manera de sentir-se
present el "jo" a ell mateix i, amb el], la totalitat de la seva. circumstáncia.

En la nostra consciéncia poden distingir-se diversos nivells. El més
elemental de tots ens sembla ésser aquell en el qual la consciéncia, purament "sensorial", té com a contingut go que podríem anomenar el "datunaexcitant". Amb tot i la seva elementalitat, i per bé que indiscriminadament,
aquest punt de partida de la nostra presa de consciencia presenta ja una
certa estructura; així, go que esdevindrá ulteriorment per la consciéncia
un "full de paper", és tant sols, peró és ja, en aquest primer moment,
"rectangle blanc", "ací-ara", "immutació-estímul".
"Rectangle blanc": no evidentment, com una "esséncia" o "qualitat
objectiva", ni com una figura geométrica definida, sinó com el pur contorn
limitatiu de la vivéncia subjectiva, préviament per tant a tota oposició
intencional própiament dita. Com tampoc no és viscuda intencionalment la
"immutació": no és encara un "desig".
Pel nostre propósit actual, peró, ens interessa més atendre 1 — ara". Es
tracta, en aquest nivell, d'una simple "momentaneitat", un "instant", correlatiu d'un "hi ha" que no remeten a res distint d'ells. Peró, novament, si
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cn una fase més rica de la vida mental reconsiderem aquest primer moment de rara" (tant llindant de la "facticitat en brut" de la materia
i tan lligat a ella) ens adonarem que en ell estriben, malgrat la seva pobresa, totes les etapes ulteriors per les quals s'aetualitzará la consciencia
en la línia de les determinacions ontológiques que anomenem de "presencialitat.
Notem de passada que la permanéncia (per altra banda, necessária)
d'aquesta primera "certesa de presencialitat" en fases ulteriors de la vida
conscient, si no és correctament assumida dóna lloc a curioses paradoxes:
per exemple, la clássica segons la qual el present, entes com un instant
puntual, cavalca i fa partió entre un passat que ja no és i un futur que no
és encara: evanescencia del temps en no-res...
II
Un segon moment de la vida de la consciencia és l'oposició viscuda a un
terme que es destaca ja "davant" d'ella i que diu raó de "cosa", de "concret
singular".
El "concret singular" constitueix un contingut de consciencia notóriament més ric que el "datum-estímul" del moment anterior: és un cert
"unum" dotat de consistencia ni que sigui merament empírica; la consciencia que s'hi refereix és ja "intencional".
Atenguem a les determinacions que l'afecten, comengant per les "formals". Aquestes determinacions són viscudes, inicialment, per la consciencia "en la cosa" absorbides en la cosa, en la seva individualitat concreta;
són estrictament pertinenga de la cosa. Ara bé: succeeix, si ho pensem bé,
que rindividu", la "cosa", en la vessant seva que mira a la "forma", no és
determinat, sinó indeterminat: un "quelcom" qualsevol, "hoc"; de manera
que la consciencia que la viu sota aquest aspecte es troba en una situació
ambigua.
Per a vencer la inercia que tendeix a estabilitzar aquesta situació, i fer
avangar el procés d'enriquiment en qué estem interessats, entra en joc,
a part de la funció que ha originat la "cosa", una funció nova: la "imaginació". Per ella, la cosa individual comenta a ésser viscuda "en tant que"
qualificada; volem dir, no en tant que ella "individualitza" la forma, sinó
en tant que la forma 1 —especifica" a ella. En atres mots: pren, ni que
sigui només virtualment, la significació d —exemple d'una série possible".
Ara bé: fins ací, la imaginació no fa altra cosa que una reiteració
monótona de 1— aixó": és, només, "imaginació reproductora", tributaria de
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manera molt próxima de l'activitat sensorial que li ha donat origen: "motos
Metas a sensu secundum actum", dejen eh llatins, traduint Aristótil. Peró
aquesta reiteració de 1—aixó", tal vegada suficient per a resoldre l'ambigüitat
de la seva condició, no ho és, encara, com a suport d'una ulterior consciencia "essencialitzadora", de la qual, aixó no obstant, la representació imaginativa ha d'ésser una preparació. En efecte: el moviment imaginatiu simplement "reproductor" no ha afectat la "forma" com a tal: no hi ha hagut
una "transformació" de l'objecte, ans s'ha limitat a una multiplicació totalment uniforme: aquest full blanc, un altre, un altre, etc.; en altres mots,
no ha traspassat el nivell de la quantitat numérica. Ara, peró, és la forma
mateixa la que queda fluidificada, per a esdevenir intrínsecament móbil: així,
el primitiu "full blanc" assumirá tota mena de figures, de colors, fins a
expansionar-se per un "continu" indefinit, proteic, en plena divagació
fantasiosa.
Peró no es troba ací la perfecció última de la imaginació. Aquesta l'ateny
quan, per submissió a la intelligéncia, esdevé "imaginació creadora" en
sentit estricte, és a dir, vehicle de la "idea"; la seva originalitat resultará
activada, peró també resultará pacificat el seu ritme.
Ens hem entretingut més del que el nostre tema demana en la desoripció de l'activitat imaginativa, perqué resulta un exemple ciar de funció
"mediatriu", necessária en la "interiorització" de la realitat. Ara bé: la
pregunta que ens pertoca formular és més aviat: ¿qué s'esdevé de 1—ara"
primitiu, quan el "datum-estímul" que determinava com a "present" ha
adquirit la consistencia de la "cosa", del "concret singular", "aixó"?
De manera simétrica al que hem vist en la línia de les determinacions
iormals, també en aquesta línia de les determinacions de presencialitat la
"cosa" ens és donada de manera intrínsecament inestable. En efecte: res
no exigeix, en ella, que es doni precisament en aquest "ara", i no en un
altre; o recíprocament, que sigui precisament "aixó" i no una altra cosa
el que ocasioni, "ara", la immutació sensorial. Tornaria a ésser només
per la inercia de la materia que la "cosa", raixó", estaria fixat en 1—ara".
Peró cal novament alliberar-lo d'aquesta fixació, i el primer pas torna a
ésser incriure'l en un "continu"; el qual no será el continu "formal" de
la "imaginació", sinó el continu "presencial" de la "memória". Es tracta
d'una dilatació de la consciencia percipient, per la qual la captació de la
presencia" tindrá lloc, en endavant, segons un mode que no és ja el mode
"puntual" de rinstant", sinó la "duració".
Tenim ja la base per a una primera caracterització del "temps": la unitat
viscuda del durar intern i de l'extern, emergida de la unitat més simple
de rinstant" primitiu. Aquest temps, així definit, no és evidentment enca-
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ra el temps "objectivat", termo d'un concepte o definició, com la famosa:
"numerus motus secundum prius et posterius" de la tradició aristotélica,
sinó el temps estrictament "viscut" o "sentit"; aquell que sant Agustí "sabia
el que és" i que ha retingut tan primordialment, en els nostres dies, l'atenció d'un Bergson.
Segons el que acabem de dir, per a un subjecte sentient que fos només
memória'', el present s'extendria en un continu indefinit, coextensiu, de
si, de tota la vida del subjecte. Peró la vivencia del temps és més complexa: 1— abans" i el "després" s'oposen en ell determinadament, fragmentantlo en "passat", "present" i "futur". ¿Com sorgeixen, en el "continu" temporal, aquestes determinacions?
La divisió que oposa "passat" i "present" ho fa per síntesi deis dos
nivells: "perceptiu" i "memoratiu" que hem considerat fins ara. El
"passat", en efecte, és un "present" per la memória, que no ho és per la
percepció; un "present" no caracteritzable com un "ara".
I el futur? No es pot parlar de "temps" sense parlar de futurició. Sense
entrar aquí a fons en aquest tema, limitem-nos a notar que el simple "durar" no basta, per ell tot sol, per a aquesta ampliació "prospectiva" del present que anomenem "futur". Alló que podríem dir, amb la tradició agustiniana, "memória de futur", suposa la incidéncia d'altres dimensions del
subjecte sobre les que hem estat estudiant: concretament, una dimensió
"dinámica", "tensional", que acompanya el "durar" intern, que és aleshores un "fluir". Tota "prospecció", en efecte, va muntada sobre un "projecte" vital, que ella, per la seva banda, ajudar a formalitzar o objectivar, en el moment que interessés fer-ho.
Ara bé, un dinamisme sintetitza referéncies diverses. Pot entendre's, per
exemple, com a referéncia a un fi, "teleológicament"; i des d'aquest anglo
"dinamisme" és "amor" o es funda en l'amor. Peró si hi pensem una mica,
repararem que no és primitivament com "amor" que el "fluir" intern
modalitza i enriqueix la consciencia de presencialitat per a donar lloc a la
futurició, sinó com "esperanca".
La introducció d'aquest nou concepte obliga a revisar la noció mateixa
de "presencialitat" que está a la base de la nostra consideració. Ens cal,
en efecte, prendre nota que una presencialitat ontológica i no merament
fenoménica inclou una dimensió no considerada encara per nosaltres, peró
que aquí esdevé essencial: restar" present deixa d'ésser purament "de
fet", per adquirir el sentit fort que el terme "stare" pot tenir el llatí, i que
conserva r"stand" anglés; un "perdurar" i no sois un "durar". Perqué el
"perdurar" inclou un mode intern de necessitat que el simple "durar" no
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connota, i pel qual resisteix i s'imposa a l'acció corrosiva del temps. Ara
bé: aixó és precisament resperanga" entesa en sentit ontológic, com a fonament de la futuració: la certitud, la seguretat, el domini del subjecte, en
raó d'una "virtus essendi" radical, enfront de les circumstáncies canviants.
Peró hi ha més. En la mesura que el propi perdurar está "genéticament"
inscrit en una "tradició", l'ámbit del temps torna a dilatar-se i desborda, en
una í altra direcció, les limitacions que l'" ara", subreptíciament, intentava
imposar-li encara, desplaÇant-se fins a coincidir amp el doble "facturo" (des
del punt de vista que ens ocupa, un i altre accidental) d'un "naixement"
i d'una "mort" del subjecte.
Notem, a propósit d'aixó, una nova paradoxa, nascuda per la interferencia entre els dos nivells de consciencia que estem considerant, i que afecta
el comportament humá. Al nivell de la "memória" (suport originara de la
vivencia del "temps") el subjecte, que per altra banda no deixa d'ésser un
subjecte "empiric" (volem dir, un subjecte pel qual les limitacions "de fet"
són limitacions "de dret", i raccident" del néixer i del morir un mode
constitutiu de la seva "presencialitat") s'estima ell mateix, en aquesta dimensió empírica seva com a subordinat i irrellevant respecte al context de
la "tradició", en la qual está inscrit com un simple "element"; context que
serveix de suport per la infinitació del temps més enllá de tot límit de fet,
que li correspon com a "memória". Patria, familia, les pedres de la casa:
tot alió que perdura mentre ell passa, ocupa sovint l'atenció del subjecte
com una compensació del propi "passar", fins i tot en la imminéncia de
rara" darrer.
Aquest seria, segurament, el lloc oportú per a tractar de tres dimensions
de la vivencia del "temps" que seria molt suggestiu, ens sembla, de considerar: en primer lloc, la dimensió de "circularitat" que tot sovint l'afecta; en segon lloc la dimensió de la "irreversibilitat" del temps (caldria considerar, per
donar-ne compte, la incidencia de la dimensió "teleológica" del fluir intern
de la consciencia, que ha quedat sense considerar, en la de "presencialitat");
en tercer lloc, el carácter "rítmic" de la vivencia del temps, i que origina
fenómens tan interessants com, verbigrácia, el de la "pressa". I no hi ha pas
cap dubte que encara restarien intactes moltes facetes de la vivencia
del temps.
Malhauradament, no ens és possible deturar-nos en aquest punt. Ens
hem de limitar a deixar-ne constancia perque el buid que per aquest motiu
resta en el nostre treball, sigui, almenys, només "material", no "formal".
1 seguim endavant.
16. — BoriLL
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III
La vivéncia del temps está inscrita en nosaltres en una vivéncia més
profunda: la que recolza en un nou mode d'"estar present" que anomenarem "historicitat".
Per "historicitat" entenem la possibilitat constitutiva del subjecte humá
segons la qual, tot i estar immers en rindefinit" temporal és, aixó no obstant, capag de determinar-lo, no pel mode, empíric, d'una "fragmentació"
en moments, sinó pel mode oposat d'una "totalització".
La connexió d'aquest nou nivell de la consciéncia sentient amb el nivell
"memoratiu" en el sentit entés fins ara pot realitzar-se també incorrectament i donar lloc a "apories". Recordem la clássica sobre la "finitud" o
"infinitud" del món en la ,seva duració, que constitueix la primera "antinomia" de la Crítica de la Raó pura. La "totalització" del temps en qué consisteix la "historicitat" no pot projectar-se al seu mateix nivell; no prejutja
que el temps sigui finit o infinit en tant que duració real de les coses; la
totalització del temps té lloc com unitat de sentit.
Corrent el risc de sorprendre el lector amb la introducció de nous conceptes d'una manera massa brusca, diríem que, si la presencialitat inclou
una necessitat de perduració, el mode de necessitat que correspon a la presencialitat d'un subjecte en tant que totalitzador del temps és la "llibertat".
Atenguem breument en aquest punt. La necessitat de perduració que caracteritza la preséncia ontológica recolza en la unitat establerta entre 1 -ésser" del subjecte i 1— accie," o "accions" que el prolonguen i per les quals el
subjecte s'inscriu en el seu medi i se li imposa. En la mesura que aquesta
implantació en el medi que té lloc per l'acció és efectivament allá segon:
un imposar-se, un exercir domini sobre el medi, racció" ("actus secundus"
en la terminologia escolástica) que prolonga i exercita les virtualitats de
1—ésser" ("virtus essendi", "actus primus") és al mateix temps l'autoafirmació
del subjecte en la seva identitat. Identitat no merament "formal", ni menys
"abstracta", sinó "presencial": ésser i permanéixer essent el que s'era sense
que la inscripció en la circumstáncia dissolgui el subjecte en ella.
Ara bé: aquesta unitat d'"acte" entre "ésser" i "obrar", que ja es preludia en la natura sota el mode de respontaneitar, té en la llibertat la seva
realizació estricta. Si aquesta unitat s'hagués relaxat en algun moment, la
llibertad la reassumirá "redregant" les inflexions i caigudes sofertes; peró
aquesta mateixa possibilitat de redregar la própia conducta radica en el poder de prendre decisions inapellables i definitives (esséncia mateixa de la
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llibertat) per la total identificació del "jo" profund amb elles Així, la llibertat posa en joc, en cada acte particular, en cada moment del fluir temporal,
la totalitat de la vida i del temps com una "unitat de sentit", que el subjecte manté contínuament en el seu poder; i la inserció en un tradició, en
un contexte natural o históric, no amenna ja a reduir-lo a la condició de
simple element d'un conjunt, de simple anella d'una cadena, ans al contrari,
és ocasió per a ell de la seva autoafirmació, com una preséncia determinant
del fluir mateix en qué per altra banda está inscrit.
Notem, ni que només sigui de passada, que un mode absolut d'autoafir'nació per respecte aun medi no pot ésser el de la forra física, sempre
contingent i relatiu, sinó el mode moral del "respecte", origen de les relacions d'"autoritat" i "obediéncia" i en general de tot l'ordre de la "justicia".
Diguem, segons aixó, que la "historicitat" (referida a la llibertat com a
la seva rel) denota un mode de presencialitat que no és simplement "natural", sinó "personal"; la inscripció de l'home en la "historia".
El mode personal de presencialitat no s'esgota en la historicitat: implica,
al contrari, un excedent de virtualitats, sense les quals no seria possible.
En efecte: un "acte", o, en general, un principi de síntesi rigorosament correlatiu de la multiplicitat que unifica; o, en altres mots, que estigui ell mateix englobat en l'ordre que origina, no pot ésser fonament suficient d'aquest
ordre. Si no hi hagués res més, quedaria novament abandonat a la condició
d'una simple "facticitat", de la qual, aixó no obtant, havia pretés emergir.
El fonament d'un ordre no pot ésser-li totalment immanent: ha de tenir virtualitats que el transcendeirin.
Posarem un exemple. La polémica católica del segle xix contra un cert
concepte de democracia, entesa, no com una major participació del poble
en les funcions de govern (co que és profundament congruent amb el concepte católic de societat civil, com ordre de la llibertat) ni com una certa
manera de designar la persona que exercirá l'autoritat; sinó com un fer
derivar l'autoritat de la voluntat popular, estava expressament fundada en
el principi que comentem. Perqué una autoritat així concebuda, si en un
moment donat pot servir d'aglutinant social i donar lloc a un ordre, no basta
com a fonament d'aquest ordre: queda constitutivament, per principi, a la
mercé de qualsevol moviment d'opinió i no pot mantenir-se, en definitiva,
sinó per una degradació del propi concepte: com imposició dictatorial.
Ara bé, la historicitat és un mode de totalització del temps que no el
transcendeix encara. Cal, per tant, que, al nivell de la llibertat que l'origina,
trobem un sobrepuig de virtualitats o de referéncies de significació supratemporal, i, per tant, també un mode de presencialitat correlatiu. Anomena-
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rem, per la nostra banda, "existencia", el mode absolut de "presencialitat"
que caracteritza la persona com a tal, volem dir, en tant que principi d'operacions que no són intrínsecainent mesurades pel temps: quan l'activitat
deixa d'ésser transitiva, exterioritzada, per realitzar-se en la "intimitat" del
subjecte. La llibertat, en aquest nivell, és l'afitament d'un cercle de responsabilitats íntimes, estrictament "interpersonals". L'amistat, l'amor conjugal, el sacrifici, l'originalitat creadora en tots els seus aspectes, etc.,
són altres actuacions del "jo" que transcendeixen el temps, ja que en
ells, d'una manera implícita o explícita, va essencialment involucrat un
sempre .

Quin és el valor d'aquest "sempre"? Considerar-lo com una prolongació
del temps en el futur, dintre de la seva mateixa línia, seria caure en una
projecció imaginativa. Una profundització en els pressupósits ontológies
que sostenen aquesta mateixa projecció trobará, en canvi, en la ruptura
del temps que és la "mort" la dada fonamental reveladora d'un sentit
(d'un acompliment, per tant) de 1 —existencia" no "més enllá" del temps,
sinó" "més amunt" del temps. La renúncia a "aquesta terra amb tot el
que s'hi cria" ha d'ésser refiexivament, lliurement assumida, no pas en
una mena de pessimisme heroic, sinó com "una major naixenga": l'ascens
a un misteriós mode de presencialitat supratemporal que la tradició anomenava "eviternitat".
Tot moviment en sentit estricte és eliminat en aquest nivell; volem dir,
tot moviment "físic", que impliqui una component d'extroversió i de desgast. Peró resta encara el moviment imprópiament dit, el moviment "intencional": oposició del "jo" a un "món" no assumible en la pura consciencia de si. És Cúltinia manifestació de finitud en el subjecte espiritual;
distensió irreductible entre un "ésser" i un "obrar", per altra banda indissolublement units. En el límit, la superació d'aquesta distensió: la subsisencia d'un "Arte" que fos a la vegada "Ésser" i "Operació" en absoluta
identitat, caracteritzaria el mode de la Presencialitat divina, 1—Eternitat":
"Interminabilis vitae, tota símil et perfecta possessio".
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