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UNA “HIPÒTESI” PER AL NOU MIL·LENNI.  
lluís m. xirinacs i damians, barcelona, tardor de 1999. ALOMA, revista de psicologia 
de la Universitat Ramon Llull. Barcelona, 1999. núm. 5. 
 
 
En els canvis de segle i, més, en els de mil·lenni se solen fer auguris, prediccions, 
profecies. Potser fóra qüestió de fer-ne alguna. Tan il· lustrats com som, ens estimem 
més parlar de formular alguna hipòtesi de futur. Tal volta la troballa més important a 
occident durant la segona meitat del segon mil·leni ha estat la ciència. I la ciència no 
parla de profecies ans d’hipòtesis, que tenen en comú amb les profecies el fet de 
constituir una proposta de futur, però que se’n diferencia per les exigències de definició. 
La vàlua d’un model científic es mesura per la força predictiva de què gaudeixen les 
seves hipòtesis. Un exemple molt entenedor és la taula del sistema periòdic dels 
elements de Mendelejef. A partir de la definició química dels elements coneguts, 
presenta un quadre on els disposa adequadament i on hi ha cel·les experimentalment 
buides però ben definides teòricament. Després de més de cent anys de la seva 
publicació s’ha de dir que l’encertà de ple. La realitat concreta li ha donat la raó. S’han 
anat trobant experimentalment tots els elements “profetitzats” per ell. 
 
He posat en el títol la paraula hipòtesi entre cometes perquè el que tracto de formular no 
és una hipòtesi de ple dret per dues raons: primera, perquè és a cavall entre ciència i no 
ciència, és transdisciplinar i, segona, perquè parteix de la ciència microfísica que en la 
seva condició d’indeterminista, impedeix definir trajectòries de futur. Potser la missió 
dels vells profetes bíblics no sigui tant de predir el futur com de revelar allò que sempre 
hi és però que no es veu per distracció. Pel que fa a la primera raó, he de dir que en 
aquest assaig vull parlar de la relació objecte – subjecte. I si l’objecte cau de ple dintre 
del camp de la ciència, el subjecte cau de ple fora d’aquest àmbit. Bé prou ho saben els 
psicòlegs, que des de Wundt, tot passant per Skinner, Freud, l’estructuralisme, el 
cognitivisme, etc., oscil· len entre mantenir-se estrictament científics o navegar a estones 
per les aigües procel·loses d’allò que despectivament es diu la irracionalitat, tot i que, 
com digué Kant, inclou els temes més transcendentals de la vida dels humans. Si volem 
referir-nos a les investigacions psicològiques dels darrers temps en tota la seva 
amplària, cal dir que la psicologia és una difícil disciplina de frontera entre l’objectivitat 
i la subjectivitat, entre la ciència i l’art.  
 
L’amic Basarab Nicolescu, d’origen romanès, professor de Física Teòrica al C.N.R.S. 
de París, fundador i president del Centre Internacional per a la Recerca i els Estudis 
Interdisciplinaris (C.I.R.E.T.), em deia farà uns tres anys que la ciència tenia ben 
establerts els paràmetres de l’objectivitat, que ell estava prou convençut de la realitat 
ineludible de la subjectivitat i de la seva independència dels paràmetres científics i em 
demanava quelcom que se li feia inassequible: les “passarel·les” entre objecte i 
subjecte. Sempre hi ha hagut i hi ha estudiosos de mentalitat reduccionista que neguen 
l’existència d’allò que no és reductible a ciència. Nicolescu no és d’aquests. Però sí que 
forma part dels innombrables interpel·lats pel persistent dilema cartesià: substància 
pensant versus substància extensa o, més actualitzadament: ànima / cos, ciència / 
consciència, llibertat / necessitat o ment / cervell. Li vaig enviar, simplement 
enunciades, vint-i-sis “passarel·les”, que no són pas poques, vint-i-sis ponts de quatre 
arcades i cinc pilastres cadascun. 
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Per tal que el lector se’n faci una idea, li exposo com exemple una d’aquestes 
“passarel·les, extreta del món “macro”:  
 

Objecte ∩∩∩∩ Tècnica ∩∩∩∩ Experiència ∩∩∩∩ Psiquisme ∩∩∩∩ Subjecte.  
 
La relació entre una entitat objectiva i el seu funcionament tècnic és prou ben 

establerta en la ciència experimental. La relació entre subjecte vivent i vivències del 
psiquisme és d’experimentació quotidiana per qualsevol de nosaltres. El problema rau 
en la concepció de l’experiència com autèntic pont entre les dues bandes de l’antinòmia 
objecte / subjecte. El científic tendeix a veure de l’experiència només el costat 
d’esdeveniment funcional objectiu. L’humanista tendeix a veure-la només com a 
vivència del psiquisme. L’enigma només té solució si substituïm el pensament dualista 
(recti)lineal segons el principi de tercer exclòs per un pensament trialista segons el 
principi de tercer inclòs, però corbat i, per tant, en un altre nivell. Cal pensar 
l’experiència, no des de la ciència, ni des de la consciència, ni derivable de les dues 
alhora - el baciyelmo de Sancho Panza, ridiculitzat per Unamuno a La vida de Don 
Quijote y Sancho -, ans com a concepte primari, independent de subjecte i d’objecte. Els 
conceptes primaris no es dedueixen de res ni es defineixen amb res. Només es poden 
descriure o presentar en llenguatge usual. No és ací el lloc d’aprofundir aquesta qüestió 
que no entra en la intenció d’aquestes ratlles. Convoco només alguns testimonis: 
 
 1.- H. Bergson té “observacions importants sobre la funció peculiar que 
desenvolupa el cos a diferència de la “matèria” i de l’“esperit”, però servint de pont 
entre la “matèria” i l’“esperit”. Una de les imatges que se’m presenten quan funcionen 
els meus sentits és tal que secciona totes les altres en tant que no només la conec des de 
fora per les percepcions, sinó que també, des de dins, per les afeccions: és en el meu 
cos” (H.Bergson, OEUVRES, ed. Robinet, 1959, p.169). Com si, en el conjunt 
d’imatges que anomeno “univers”, res no pogués produir-se de nou, llevat de si es fa 
mitjançant certes imatges particulars que em proporciona el meu cos (id. p.170). En tant 
que capaç d’accions, aquesta imatge és distinta de les altres, però alhora representa la 
manera de la inserció de l’esperit en la matèria. 
 
 2.- El cos és una realitat bilateral, quan prescindim de què és una cosa, quelcom 
de determinable com matèria física. El cos sensible depèn del cos material, però no 
s’identifica amb ell. El cos volitiu es mou lliurement i és quelcom d’idèntic respecte als 
distints moviments possibles que l’esperit realitza en ell lliurement (E.Husserl, IDEEN, 
II – HUSSERLIANA IV, p. 284). 
 
 3.- Tot existent apareix com prolongant “el meu cos” en una direcció qualsevol, 
entenent pel “meu cos” quelcom de radicalment meu i no una cosa objectiva. G.Marcel 
distingeix entre “objectivitat” i “existència”. El meu cos és l’existent – tipus, fita 
principal dels altres existents. La relació entre el meu cos i jo és de naturalesa 
absolutament singular. No és un problema sinó un misteri. (G. Marcel, EL MISTERI 
DEL SER, Edhasa, Barcelona, 1971, p. 89). “Un problema és quelcom que se’m 
proposa. Un misteri és allò amb què em trobo compromès” (Id., ETRE ET AVOIR, 
1935, p.145). 
 
 4.- J.P. Sartre té un tractat sencer dedicat a les emocions (ESQUISSE D’UNE 
THEORIE DES EMOTIONS, Hermann, París, 1965). Hi dibuixa tres dimensions 
ontològiques: a) cos per a mi: revelació de mi com a subjecte; b) cos per a l’altre: 
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revelació de l’altre com a subjecte i c) cos de ningú: tractament del cos com a objecte, 
en el món “en sí”. En el cos per a mi es revela que jo existeixo, el cos és transcendit (Id., 
L’ETRE ET LE NEANT, 5ª ed., 1945, pp. 390 - 417). 
 
 5.- “Sembla que la fenomenologia del cos en el sentit de Merleau-Ponty dóna 
com a resultat tancar el cicle obert per Descartes amb la separació de cos i ànima i 
solucionar tots els debats haguts durant l’època moderna a propòsit d’aquesta qüestió 
(debats en els quals participaren tant els “espiritualistes” com els “materialistes”, puix 
que tots van plantejar el problema en els mateixos termes) (extret de J. Ferrater Mora, 
DICCIONARIO DE FILOSOFÍA, Alianza, Madrid, 1990, p. 695). Així “la unitat de 
l’ànima i el cos no queda segellada mitjançant un decret arbitrari entre dos termes 
exteriors, un, objecte i altre, subjecte. Es realitza a cada instant en el moviment de 
l’experiència” (M. Merleau-Ponty, PHENOMENOLOGIE DE LA PERCEPTION, 
1945, pp. 203s.). 
 
 6.- “Allò que anomenem ‘món apassionat’ és una projecció del desig sobre 
l’extensió: representa l’espai en el que es mou la subjectivitat” (J.Vincent-Didier , 
BIOLOGIA DE LAS PASIONES, Anagrama, Barcelona, 1987, p. 279). “És el món 1r., 
de la mare, 2n., del territori i els seus habitants i 3r., dels objectes”. “Per subjectivitat 
entenem l’estat central fluctuant, en tant que creador i creatura de l’ésser que desitja” 
(id.). 
 
 7.- L’estat central fluctuant es veu com una realitat de concepció molt moderna 
(N.H.Spector, THE CENTRAL STATE OF THE HYPOTALAMUS IN HEALTH 
AND DISEASE. OLD AND NEW CONCEPTS, Dekker, N.Y., 1980, t. II), derivada de 
la homeostasi de Claude Bernard, “definida per dues proposicions: 1a.: Tot organisme 
viu, del naixement a la mort, és en estat de no equilibri. 2a.: La reacció d’un organisme 
a un estímul depèn de i es modula per un estat central” (Vincent-Didier, loc. cit., pp. 
147-148), que canvia a cada moment i depèn de tres dimensions: a) corporal interna, b) 
extracorporal externa i c) temporal de memòries i construccions mentals. 
 
Tanco ací l’explicació d’un exemple de “passarel· la” d’objecte a subjecte i viceversa, 
extreta de la realitat quotidiana de la mesofísica i, per consegüent, experimentable per 
tothom, i, tot aprofitant l’ocasió de meditar en el etern tema del temps a propòsit del 
transcendental (!) canvi dels tres nous als tres zeros, passo a parlar de la meva 
“hipòtesi”, que també és una “passarel·la” entre objecte i subjecte, però pertanyent al 
món de la realitat de les partícules fonamentals de la microfísica i ensems de les grans 
propostes cosmològiques actuals de la macrofísica, ben allunyades de la vida 
quotidiana, realitat tot just descoberta en aquest segle. Si el canvi de xifra, que celebrem 
els frívols i egocèntrics occidentals, fos només de segle, caldria preparar-lo amb un 
decenni d’anticipació. Però, tractant-se d’un mil·leni, ha calgut un segle per a la seva 
preparació. La meva “hipòtesi-vaticini” ha hagut de menester tot un segle per a 
madurar. És una proposta ambiciosa. 
 
La “passarel·la”, una altra de les vint-i-sis amunt esmentades, fóra: 
 
Món objectiu ∩∩∩∩ món microfísic ∩∩∩∩ forat negre/blanc ∩∩∩∩ món micropsíquic ∩∩∩∩ món 
subjectiu. 
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La proposta expressa que igual com la “porta del davant”, l’experiència sensible i activa 
del meu cos, obre pas entre dos àmbits: l’objectiu i el subjectiu, també la “porta del 
darrere”, les singularitats dels últims fonaments de la física moderna, compleixen 
aquesta doble funció. Dit frontalment, que allò misteriós que hi ha darrere la porta de la 
base de l’univers és la subjectivitat, també ella agafada per sorpresa pel darrere per 
l’objectivitat física. Aquell fons enigmàtic, d’on surten la inspiració, els desigs, les 
emocions i a on duen l’embadaliment, la contemplació i l’èxtasi humans és el mateix 
indret d’on surt el bigarrat món dels objectes, a on ells tornen i on són engolits si s’hi 
acosten prou. Parlem-ne. 
 
A) Món microfísic.- Just a l’inici del segle, com si la història previsora es volgués 
prendre un segle a l’avançada per ben preparar el gloriós canvi de mil·lenni, en 1901, 
Max Planck introduí, per a què li quadrés, una petitíssima constant matemàtica en una 
fórmula que no li quadrava. És la famosa constant quàntica de Planck: 6’626 * 10-27 
ergis.segon.centímetre. El producte de la força (ergis) pel temps (segons) per l’espai 
(centímetres) constitueix una magnitud important que es diu “acció”, que 
sorprenentment no admet subdivisions dels nombres naturals. Només són possibles un 
glop (quàntum) d’acció, dos, tres... No ho són, un i mig o 2’38. L’acció no és una 
magnitud contínua, com n’eren totes fins ara, ans discontínua. Ni Planck es pensava 
aleshores que aquesta condició esdevindria tan gràvida de conseqüències 
transcendentals. Poc després (1905), Albert Einstein, emprant la mateixa constant, 
afirma que, si donem valors continus al temps, aleshores el producte de la força per 
l’espai, es a dir l’energia o el treball, esdevé també discontinu. No només l’acció, també 
l’energia de la radiació es lliura a glops. En 1913, Niels Bohr explica la naturalesa, fins 
aleshores mal explicada, de l’escorça electrònica de l’àtom fent recurs al quàntum de 
Planck. En 1927, Werner Heisenberg diu: no és possible conèixer alhora dues 
magnituds conjugades p i q. P és espai, quan q és impuls o quantitat de moviment (força 
per temps o allò que és equivalent: massa per velocitat). P és temps, quan q és energia 
(força per espai). P és força, quan q és espai per temps. I viceversa. El principi diu: Si 
volem més precisió en p, se’ns desdibuixa q i viceversa. Aquest és el principi 
d’incertesa o indeterminació quàntica. Hi ha unes misterioses cambres de Barba Blava 
prohibides. Hi pots entrar, però allí cessen totes les lleis de la física. Vas perdut!  
 
Els racionalistes clamaren: impossible! Els irracionalistes clamaren: Visca! Els primers 
digueren: Altres vegades –per exemple en el cas de la suposició que l’àtom era 
indivisible – l’avanç de la ciència ha destruït unes barreres que semblaven definitives! 
Els segons afirmaven: no!, hem tocat fons, d’ací no passa la ciència física o bé entra en 
terreny  manicomial. Els primers, que negaven la indeterminació i afirmaven la 
causalitat –Einstein: “Déu no juga als daus!”-, paradoxalment eren els mateixos primers 
descobridors de la quantificació bàsica de la física: Planck, Einstein, com també Arnold 
Sommerfeld, Erwin Schrödinger (amb molts dubtes), etc. L’actitud dels segons, que 
acceptaven la indeterminació radical i negaven la causalitat, és coneguda com la 
”Interpretació de Copenhague”. La defenien: Bohr, Heisenberg, Max Born, Wolfgang 
Pauli, etc.. L’historiador Paul Forman (CULTURA EN WEIMAR, CAUSALIDAD Y 
TEORIA CUÁNTICA 1918 -–1927, Alianza, Madrid, 1984) ens explica que en el gran 
debat, que es produí, fins i tot influí la derrota alemanya en la guerra de 1914 – 1918. 
Els germanòfils derrotats i pessimistes tendien a l’irracionalisme, a la acausalitat, a la 
anòmia, a la indeterminació. Es parlava, fins i tot de l’ànima dels electrons. Ortega i 
Gasset, home no creient, molt al corrent del que passava a Alemanya, exclamà a Madrid 
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el seu famós: “Déu a la vista!”. Els aliadòfils victoriosos i optimistes, en canvi, defenien 
el racionalisme, el determinisme i, per tant, la causalitat, la llei i l’ordre. 
 
Però la cosa no estava per a bromes sociològiques. Dues grans línies d’investigació 
recorreran la resta del segle fins a desembocar a les seves darreries en uns resultats 
extraordinaris: A1) L’anomenat “Experiment Einstein–Podolski–Rosen” (EPR) i A2) 
l’anomenada “Bose–Einstein Condensation” (BEC).  
 
A1) Resumim el primer: L’Experiment EPR . Cal dir que alguns el consideren 
l’experiment científic més important i determinant del segle XX, i que qui el desconeix 
encara no ha passat del segle XIX! En 1935 A. Einstein, B. Podolsky i N. Rosen signen 
un article (a Phys. Rev. 47, 777) titulat “¿Pot considerar-se completa la descripció que 
de la realitat física dóna la mecànica quàntica?” Van idear un hàbil experiment 
imaginari (aleshores encara irrealitzable en la pràctica) tal que fa palès com la mecànica 
quàntica deixa en l’aire elements de la realitat que apareixen en resultats de la física 
macroscòpica. Doncs, la mecànica quàntica és incompleta i per tant provisional. Els de 
Copenhague, en canvi, veien la mecànica quàntica com a exhaustiva i irrevocable. La 
polèmica a nivell teòric durà decennis. J.S.Bell (Physics, 1 195) en 1964 enuncia un 
teorema que obre el camí de l’experimentació real de la proposta EPR. Reforça el 
principi de “localitat”: allò que passarà en un punt depèn de les condicions que envolten 
aquell punt. No hi ha acció a distància. L’experiment es pot simplificar així: dues 
partícules són  correlacionades quan, si estan separades, certa magnitud d’una és igual i 
oposada a la corresponent de l’altra i, en el punt de partida si estan juntes, la magnitud 
té zero de valor. Aquestes dues partícules correlacionades parteixen d’un mateix lloc en 
direccions divergents. La mecànica quàntica diu que en sortir no podem saber el signe 
de la magnitud de cada partícula, és indeterminat. Molt lluny, ja molt separades les 
partícules,  tenim instal·lats sengles sensors-mesuradors que determinen el signe de la 
magnitud de cadascuna. El signe d’una d’elles (a) és indeterminat durant el llarg trajecte 
i és determinat en el moment de la mesura. Segons la mecànica quàntica, l’altra (b), a 
anys-llum de distància, automàticament pren el signe contrari, en el seu corresponent 
detector-mesurador. Diuen EPR, ¿com b, tan deslocalitzada respecte a a, rep 
instantàniament la informació del signe de la seva magnitud que ha pres a per poder ella 
prendre el signe contrari? Tres generacions d’investigadors, en 1969, 1975 i 1981, 
intentaren la prova experimental. Els darrers, Alain Aspect, Jean Dalibard, Philippe 
Grangier i Gérard Roger, ho assoliren en l’Institut d’Òptica d’Orsay (Phys.Rev. Lett., 
47, 460, 1981;49, 91, 1982). El resultat meravellós: “l’acció a distància instantània”, 
sense avís informatiu físic detectable. L’explicació filosòfica?: entre elles hi ha un 
lligam no físic, trans-localitzat o trans-temporal, més enllà de l’espai-temps, on la 
transmissió d’informació no requereix temps o on no es requereix transmissió perquè no 
hi ha distanciació espacial! L’experiment és clarament confirmat per altres investigadors 
en 1985 (cf. W. Perrie et al., ibid. 54, 1790, 1985). I llegeixo en El Periódico 
(22.02.1998, p.15 del dominical) “El teletransport ja és aquí. Investigadors austríacs han 
portat a terme un experiment sobre la transmissió d’informació entre partícules 
subatòmiques sense que hi hagi connexió física entre elles”. Einstein havia establert la 
constant de la velocitat de la llum com a velocitat límit de moviment en el món físic. En 
l’hiper-món de la física quàntica la velocitat de transmissió de la informació és infinita, 
vola com el pensament. Einstein havia establert la impossibilitat de la constatació de la 
simultaneïtat de dos esdeveniments separats. En l’hiper-món de la física quàntica la 
simultaneïtat de dos esdeveniments separats és real. 
 



 

 

6 

6 

A2) La “Bose–Einstein Condensation” (BEC). Sir Jagadish Chandra Bose de 
Bengala, Índia, a principis de segle, vol demostrar amb les seves investigacions 
l’existència d’una propietat general de naturalesa lumínica comuna a totes les formes 
orgàniques i inorgàniques de la matèria. En 1924, Satyendra Nath Bose, deixeble de 
física de J.C.Bose, envia a Einstein un treball sobre teoria quàntica, que el mateix 
Einstein fa publicar, traduït a l’alemany, amb unes notes seves destacant la importància 
del treball de Bose. En 1925, S. N. Bose, a partir d’aquest treball, redacta la seva 
estadística matemàtica, derivada de les teories de Planck i aplicable a les partícules que, 
com els fotons són les transmissores de les quatre interaccions de la naturalesa. Les 
partícules reben el nom de bosons i el corresponent càlcul sobre conjunts de bosons, que 
són indiscernibles, però independents, pren el nom d’Estadística de Bose – Einstein, un 
cop generalitzada per aquest darrer. Aquestes són partícules radicalment diferents de les 
partícules constitutives de la matèria anomenades fermions, que són excloents les unes 
de les altres segons el principi d’exclusió de Pauli. Són fermions els leptons com 
l’electró, els quarks, els barions com el protó i el neutró, etc.) i el càlcul corresponent 
s’anomena Estadística de Fermi - Dirac. No ens movem, encara, del camp de la teoria. 
Els bosons (fotons, W+, W-, Zº, gluons, mesons,...) són sorprenentment gregaris. On 
n’hi ha un n’hi caben milers, sense destorbar-se! Actuen aleshores com si tots fossin un 
de sol. I després, en separar-se, cadascun recobra la seva identitat intacta. Al llarg dels 
decennis posteriors s’anaren observant i investigant fenòmens derivats de les 
característiques bosòniques com la superconductivitat, que és un flux elèctric sense frec, 
una capacitat de transport de corrent elèctric continu sense resistència i la superfluïdesa 
que explica el fenomen anterior, observada en Heli a baixa temperatura, però que també 
es dóna en el centre de les estrelles de neutrons. En 1960, T.H. Maiman construeix el 
primer làser (light amplification by stimulated emission of radiation), un condensat 
bosònic de fotons o feixos de llum coherent, quasi monocromàtica i altament 
direccional. Concentra molta energia en un feix molt estret.  La seva eficàcia és 
proporcional a la seva condensació. Després s’obtenen condensats de mesons–pi 
similars als condensats del làser. Però l’experiment més important fou el BEC aplicat a 
àtoms. El BEC és un model matemàtic, basat en l’Estadística Bose-Einstein, que permet 
explicar el comportament d’un sistema de bosons a temperatures molt baixes en les 
quals tendeixen a acumular-se  o condensar-se  en l’estat fonamental de mínima energia. 
Es tractava d’extrapolar la condensació a entitats molt més grans que els fotons, més 
enllà de les microscòpiques dimensions quàntiques i obtenir una acumulació 
macroscòpica en un estat quàntic. M.H.Anderson, J.R.Ensher, M.R.Matthews, 
C.E.Wieman i E.A.Cornell (Science, 269, 198-201, 14.07.1995), en l’Institut Conjunt 
d’Astrofísica de Boulder (USA), crearen una gota meravellosa en refredar 2000 àtoms 
de rubidi a menys de 100 mil milionèssimes de grau sobre el zero absolut. Tot plegat 
representava una massa 320 milions més gran que la de l’electró. “Vam fer que els 
àtoms perdessin durant 10 segons llur identitat individual i es comportessin com si 
fossin un sol “superàtom”. Ve a ser l’anàleg material del làser tot i que són àtoms, no 
fotons, els que dansen a l’uníson”. Leibniz, que predicava la identitat dels 
indiscernibles, és superat per una permanència “oculta” d’identitat –David Bohm en 
dirà: “l’ordre implicat”- que serà verificada en reaparèixer –en “l’ordre explicat”- els 
2000 àtoms després dels 20 segons. L’experiment, de reduït cost, ha estat confirmat 
amb èxit en molts altres laboratoris. I, com fer passar un cos de fermiònic a bosònic és 
senzill –canviar en mig punt el seu spin resultant-, és preveu possible de fer condensats 
de molècules i d’altres entitats macroscòpiques,... de nosaltres? 
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B) Forats negres/blancs. En 1929 K. Schwartzchild dedueix de la teoria de la 
relativitat general d’Einstein que, en el cas d’una concentració de massa de densitat 
infinita, la contracció resultant és sempre creixent i irreversible (col·lapse 
gravitacional). El resultat és un forat negre. Res, ni la llum, no en pot escapar. Només 
es pot detectar per fenòmens indirectes. Un xuclador integral de matèria i energia! Els 
astrofísics cada vegada presenten més candidats  a forats negres d’entre les seves 
observacions. Sembla ja segura la seva existència en el cor d’estrelles col·lapsades de 
gran massa. També sembla segura llur existència, amb magnituds gegantines, en el cor 
de les galàxies com Andròmeda o la nostra Via Làctia. Es calcula que al centre de la 
galàxia M87, orbita un forat negre binari d’una massa 7.300 milions de vegades la del 
Sol. 
 
Si una mica més amunt he descrit succintament la raresa filosòfica (entre subjecte i 
objecte) del meu cos, ara descriuré succintament la raresa filosòfica del cos d’un forat 
negre, en la meva agosarada hipòtesi de “cos singular de l’univers objectiu que amaga 
l’univers subjectiu vivent”. Empraré les paraules d’un insigne estudiós dels forats 
negres R. Penrose (COSMOLOGIA. Actualidad y perspectivas. Labor, Barcelona, 
1977, pp. 152ss.): “Es tracta d’un cert “cos” petit, enormement concentrat i fosc [com la 
nina d’un ull o el forat del diafragma d’una màquina de fotografiar]. Però no es tracta 
d’un cos material en el sentit ordinari. És un espai buit (malgrat sigui una estranya 
contradicció) que actua com a centre d’atracció gravitacional. En cert moment, un cos 
era allí. En un cert instant del col·lapse traspassà el punt crític, a partir del qual ja no és 
possible tornar enrere i aleshores el cos restà sense el seu <<horitzó d’esdeveniments 
absoluts>>, que juga el paper de superfície límit del forat negre. La superfície és 
immaterial, línia imaginària que separa les regions interior i exterior del cos negre. 
L’interior és un lloc (de no retorn) en el centre del qual hi ha <<una singularitat de 
l’espai-temps>>; un lloc on les lleis físiques, de la forma en què les coneixem 
actualment, perden tota llur validesa”. La relativitat general, paradoxalment, hi prediu el 
seu propi fracàs. Però aquest és explicable perquè en aquestes densitats el radi de 
curvatura de l’espai-temps és de l’ordre de 10-33 cm. i entrem en la regió 
d’indeterminació de la mecànica quàntica, no tinguda en compte per la teoria de la 
relativitat. 
 
Cap a 1930, Einstein i Rose  descriviren els forats blancs com uns éssers astronòmics 
hipotètics que serien una font  contínua de matèria i de radiació, localitzada en un punt 
singular de l’espai-temps, matèria i radiació provinents  d’un forat negre situat en un 
altre lloc de l’espai-temps. La comunicació entre els dos tipus de forats rebé el nom de 
pont d’Einstein-Rose. Poc després sorgí la teoria del Big-bang i alguns, davant de les 
dificultats sorgides per explicar la singularitat d’aquest pretès origen de  l’univers 
proposaren considerar el Big-bang com a gran forat blanc còsmic. En els forats negres, 
els cossos, en anar caient, s’esmicolen en molècules, aquestes, després, en àtoms, 
aquests perden els electrons corticals i esdevenen nuclis nus que també s’esgrunen en 
els seus components hadrònics, aquests en quarks i leptons fins a esdevenir tot plegat 
pura radiació que també es dissol en la “pasta subquàntica” que és el buit microfísic. La 
mort més radical! Si més no, això semblaria a un observador “en terra ferma”. Però el 
Big-bang es presenta exactament com aquest procés a la inversa; talment que, si aquella 
ensulsiada entròpica era temps, aquesta construcció neguentròpica serà antitemps o 
viceversa. A part del Big-bang, de moment, no s’han trobat candidats a forats blancs en 
l’univers observable. ¿Són els forats blancs pures fantasies? I, que és aleshores el Big-
bang?  
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Tanmateix, encara som a les beceroles del coneixement d’aquests estats límit de 
l’univers. Encara no s’ha fet una síntesi satisfactòria entre la mecànica quàntica i la 
teoria de la relativitat. Els físics actuals relacionen l’omnipresència de les partícules 
fermiòniques correlacionades no locals (EPR), la superposició d’estats quàntics de les 
partícules bosòniques (BEC) i la realitat quàntica en els punts singulars i en el pont 
comunicacional de forats negres i blancs. Comparen aquesta enigmàtica comunicació 
instantània entre dos punts allunyats de l’espai-temps als túnels que excaven els cucs en 
una poma. Tan aviat surten per un forat com per un altre. En diuen “túnels de cuc”. I 
no respecten les convencions del món de la física quotidiana. 
 
Més encara. Parlen de l’existència de microforats negres en el cor de cada partícula 
elemental. De què són la porta aquests forats negres omnipresents?. El més agosarat, 
Jean E.Charon (L’ESPRIT CET INCONNU, Albin Michel, París, 1977), deixeble 
d’Einstein, proposa que cada electró té esperit, informació, decisió lliure i 
comunicació vivent amb els altres electrons. Ell ja accepta d’antuvi, a nivell electrònic, 
la meva hipòtesi. He sentit dir a l’amic B. Nicolescu, presentat més amunt, que totes les 
partícules tenen un forat negre en el seu centre. 
 
Com a argument general diríem que, quan trobem atzar o indeterminació, ho podem 
atribuir a dues causes ben diferents: a desordre estèril o a llibertat creadora. En el primer 
cas, no hi ha res aprofitable per la ciència humana darrere de la turbulència atzarosa de 
l’entropia termodinàmica. Hauríem de parlar d’ignorància humana o d’entropia de la 
informació que és igual a l’anterior. Aquest desordre , amaga al darrere un ordre 
complicat, no assequible als nostres controls actuals. En el segon cas hi ha un esperit 
lliure  imprevisible, observador i creador. Tot l’univers ha emergit creativament d’un 
origen singular, no d’un atzar entròpic. Aquest origen, aquesta realitat que sempre 
apareix quantitzada pot ser, doncs, la porta de la subjectivitat, la passarel·la que hi mena 
i que estem buscant. De les zones d’indeterminació, de superposició, de condensació, 
d’holicitat quàntiques en direm “plasma quàntic” , on tot sembla que es perd realment i 
res no es perd ans roman en la virtualitat, com els seus morts per als que creuen en 
l’altra vida. “Escuma quàntica” (el buit) plena de bombolles (la matèria), la veié John 
A.Wheeler.  I Jack Sarfatti emeté la hipòtesi que aquestes bombolles en realitat són 
miniforats negres i blancs anulars (10-33 cm. de diàmetre). Aquestes anelles, segons ell, 
funcionen com un mirall màgic entre un univers ordinari i un univers fantasma, que 
nosaltres suposem l’univers subjectiu. (Michael Talbot, MISTICISME I FÍSICA 
MODERNA, Kairós, Barcelona, 1986, p.123). 
 
Sembla, en primer lloc, que bosons i fermions elementals habiten aquest plasma 
quàntic, tot oscil· lant entre la virtualitat i la realitat de llur individuació. Per això són tan 
imprevisibles i tant sorprenents i, tanmateix, també són tan creatius, tan generadors dels 
grans edificis macroscòpics bellament ordenats. Més enllà dels seus microforats centrals 
es comuniquen entre ells “a través de connexions de passadissos que apareixen i 
desapareixen constantment, tot subministrant informació instantània entre totes les parts 
de l’espai” (Talbot, id., p.85). Segons Geoffrey Chew, totes les partícules de l’univers 
són interconnectades. És la teoria del bootstrap, dels “cordons de les botes”. 
 
Sembla, en segon lloc, que en el cor de mesons, de barions i dels nuclis de tots els 
àtoms lligats pels bosons anomenats gluons, també reapareix, a escala major aquest 
estat plàsmic quàntic indestriable, però admirable (P.C.W.Davies y J.R.Brown, EL 
ESPÍRITU EN EL ÁTOMO. Alianza, Madrid, 1989) . Sembla que en l’interior 
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d’aquestes partícules majors les partícules menors que les componen no estan 
individualitzades realment. S’individualitzen en eixir de la partícula major. També 
aquest estat intracorpuscular ens recorda la pell de l’esperit. 
 
Sembla, en tercer lloc, que, en substituir les òrbites deterministes dels electrons corticals 
de l’àtom de Rutherford pels orbitals indeterministes de l’àtom de Bohr, també les 
corones atòmiques i moleculars són en territori de plasma quàntic indeterminista i ens 
permeten de sospitar l’existència, al darrere, de la psikhé vivent. La química quàntica ja 
s’explica a totes les facultats de química (G.Baddeley i altres, QUÍMICA MODERNA, 
Alianza, Madrid, 1974). Potser també tenen “jo” els àtoms i les molècules. 
 
Sembla, en quart lloc, i aquesta és la inferència més difícil i, potser el punt més prim de 
la passarel·la, que, a part de fenòmens quàntics de cristalls, estructures metàl·liques o 
ceràmiques i cadenes carbonades ressonants, algunes molècules privilegiades, l’ADN 
dels cromosomes cel·lulars, a més dels orbitals de totes elles, han desenvolupat àmbits 
plàsmics quàntics especials, la seva espiral interior. El biòleg Rupert Sheldrake ens ho 
explica en UNA NUEVA CIENCIA DE LA VIDA, Kairós, Barcelona, 1990. 
¿Descendim al “jo” cel·lular, o, si més no, neuronal quan, en adormir-nos –estat de 
consciència hipnagògic-, just abans de perdre totalment la consciència, resta un lleu i 
plaent formigueig en tot el cos- i perdem només la seva síntesi unitària o subjecte 
kantià?  
 
Després ja costa menys el trànsit. El detector de mentides aplicat rigorosament als 
vegetals avisa de comunicacions que semblen subjectives. Els animals superiors i la 
consciència humana individual cada cop semblen tenir menys solució de continuïtat. La 
consciència humana no seria un miraculós epifenomen o una emergència apareguda 
del no res. Ans una realitat llargament madurada durant tota la història natural. 
 
Podríem concloure que l’antiga divisió horitzontal de l’escala dels éssers en una regió 
inferior material i una superior d’espiritual està caducant. En el tercer mil·leni, ¿no 
celebrarem joiosos les noces de Subjecte i Objecte en tota la línia de la història natural? 
Des de Tomàs d’Aquino, les coses, les plantes i els animals (d’ànima!) només tenien 
cos, l’home era mixt (el cos “a baix” i l’esperit “a dalt”) i tenien només esperit els 
àngels i Déu. Ara, potser, caldrà dividir l’escala dels éssers verticalment a tot el llarg del 
seu desenvolupament històric i concedir a cada nivell d’evolució les dues realitats, 
ànima i cos, des dels electrons fins a l’home... i deixar així superat l’insoluble fins ara 
dilema d’occident: materialisme o espiritualisme!  ¿Què volien dir els antics escriptors 
bíblics quan parlaven de cos espiritual (I C 15, 43-44), cos gloriós (Flp 3, 21) o cos de 
llum i quan des dels primers pares de l’Església cristiana fins als franciscans deien que 
els àngels tenien un cos espiritual? 
 
C) Món micropsíquic.- ¿Que hi ha en el Pont d’Einstein-Rose entre un forat negre i un 
de blanc? o ¿que hi ha en el “túnel de cuc” que comunica instantàniament i de forma 
deslocalitzada dues partícules coordinades separades per distàncies astronòmiques? o 
¿quina mena d’espai és un condensat bosònic o un estat de superposició quàntica? Vull 
que resti clar que el món físic objectiu, extrospectiu i extens i el món psíquic subjectiu, 
introspectiu i intens no poden ésser tractats de cap manera pel mateix mètode. Un és 
constituït per estructures, per lleis, tractades des de fora d’elles mateixes. L’altre per 
vivències, per llibertat, experimentades des de dins d’elles mateixes. Aquests dos móns 
representen dos sentits oposats en una mateixa direcció; un exclou l’altre, si els posem 
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en un mateix nivell o pla de realitat i no accepten un tercer entremig (el terç és exclòs 
segons la lògica clàssica) en el mateix nivell. Des de Descartes, durant tres segles llargs 
s’ha vist la diferència i, tanmateix, la correspondència indubtable entre aquests dos pols. 
A nivell pla, la passarel·la des de les dues bandes es correspon però és trencada, 
col·lapsada. Es parla de “col·lapse quàntic” quan un experiment passa de micro a 
macrofísica, quan la indeterminació virtual de la realitat quàntica microfísica entra en 
contacte amb l’ull macrofísic de l’observador o amb els seus macrofísics instruments. 
Però hem anat veient que sorprenentment  hi ha molts camins corbs que uneixen aquests 
dos extrems tan heterogenis. “El meu cos”, “la indiscernibilitat epistemològica entre 
observador i observat a nivell quàntic” i ara, les dues cares d’un forat negre o de 
l’entrada a “un túnel de cuc” esdevenen tercers inclosos en les passarel·les corbades 
segons una nova dimensió que transcendeix la dualitat món físic / món psíquic. 
 
 El món psíquic –no parlo de neurologia- no es belluga en l’espai-temps físic. No hi ha 
trajectòries ni exclusions de Pauli. Els contradictoris se superponen (“Muero porque no 
muero”). El pensament vola més de pressa que la llum. En el psiquisme, sempre 
subjectiu, sigui fenomènic, indispensable per a l’observador científic, sigui noümènic, 
àmbit del misticisme, hi trobem la part vivent subjectiva de davant del mirall que fa 
possible projectar (ob-jicere → objecte) virtualment darrera del mirall la realitat dita 
objectiva.  
 
Però ¿i el mirall? És una tercera cosa de naturalesa diferent a les dues oposades. El 
“plasma quàntic” és des del món físic, un punt singular, límit i final de trajecte d’aquest 
món, però també, la porta de l’acció (de l’espai-temps-força) física, oberta a un “espai” 
nou, no físic: el coneixement i la voluntat vivents psíquics. I aquest mateix “plasma” és 
des del món psíquic, un punt o una frontera singular, límit i final de trajecte d’aquest 
món, però també, porta del coneixement i de la voluntat subjectius, oberta a un espai 
nou, no psíquic, l’acció en el món objectiu. El psiquisme actua en el món . El món actua 
en el psiquisme.  
 
El món subjectiu clàssic occidental ha versat tradicionalment sobre continguts 
macropsíquics. Tant l’univers artístic com el sagrat s’ha expressat mitjançant imagineria 
antropomòrfica (individual: persona divina, o social: poble de Déu). Els subjectes de les 
novel·les, obres de teatre, llibres sagrats, etc. sempre han estat o persones o pobles, amb 
llurs desgràcies, amb llur destí, amb llur plenitud, guerres i victòries, esclavituds i 
redempcions, baralles o intimitat matrimonial amb la divinitat, etc. Tot plegat resta molt 
lluny del veïnatge amb la microfísica requerit per bastir aquesta passarel·la entre 
subjecte i objecte. Per això parlem de “micropsíquica”. Des de mil·lennis, l’orient ha 
estat investigant la vivència de la realitat bàsica. El procés objectiu occidental modern 
de la macrofísica a la microfísica té un paral·lel subjectiu oriental tradicional. A 
occident només la psicoanàlisi ha tot just iniciat aquest “descens interior cap als propis 
inferns”. El subconscient individual o col·lectiu és només un primer graó de l’escala que 
baixa fins a la micropsíquica. K. Jung anà al Japó i s’entrevistà amb el mestre zen 
D.T.Suzuki. En tornar digué: “On som ara a Europa, al Japó fa mil anys que hi 
arribaren. On són ara al Japó hi arribarem els europeus dintre de mil anys”. 
 
Potser ja quatre cents anys abans de Crist, l’hindú Patañjali recollia per escrit en els 
famosos Aforismes que duen el seu nom (que també s’anomenen Ioga Sutres o Raja 
Ioga) una tradició força més antiga, que aquells dies adversos perillava de perdre’s. 
Concís, rigorós. Quatre capítols. La lliçó essencial és saber fer Samyama (Dharana o 
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concentració, Dhyana o meditació i Samadhi o contemplació) sobre qualsevol cosa. Pot 
ser sobre la punta d’una agulla tant com sobre un mateix. Cal triar l’objecte, connectar-
s’hi de veritat i perdre-s’hi. Dels quatre capítols dels Aforismes, el tercer ensenya, a 
través de la pràctica del Samyama, a penetrar, per experiència espiritual, en tots els 
secrets íntims de la realitat. Allò que a occident anomenem miracles, pertorbacions 
anòmiques de les lleis de la naturalesa objectiva, ells en diuen “poders” (siddhi) i 
ensenyen a practicar-los com a actes lliures, creadors, demiúrgics en sintonia amb un 
univers personalitzat, d’una natura tota ella vivent, com la veia Aristòtil, i de la qual ens 
hem oblidat els mecanicistes occidentals. 
 
La noció d’akaixa de l’hinduisme i del budisme ve a ser la realitat bàsica més subtil 
però viscuda i experimentada subjectivament, des de dintre d’ella mateixa. Per a ells 
l’univers és ser (sat), consciència (cit) i felicitat (ananda). La felicitat, la passió, la por, 
el desig, etc. són emergències macropsíquiques sintètiques de subtils estats de la matèria 
vivent bàsica. La tradició hindú medita sobre tres matèries, cada cop més fonamentals: 
la densa o grollera, pesada i opaca; la matèria subtil o vital, anomenada  prana-vayu; i la 
matèria causal o etèria, anomenada akaixa. “Que jo sàpiga, la possibilitat d’un 
coneixement íntim de la matèria causal no ha estat tinguda en compte per les tradicions 
religioses a excepció del budisme theravada que no solament s’ocupa de la possibilitat 
d’entrar en contacte íntim directe amb el pla sense forma de l’”espai akàixic”, ans també 
ha ideat tot un mètode per aconseguir-ho”. Enric Aguilar el descriu en APUNTS DE 
METAFÍSICA DE L’ÈXTASI, La Llar del Llibre, Barcelona, 1990, pp. 62ss. 
 
L’espai d’aquest article no dóna per a més. El cert és que la passarel·la, que va de 
l’objecte al subjecte pel terç inclòs del plasma quàntic, vulgues no vulgues, ha 
funcionat abastament de fet. Des de principis de segle ha esclatat la passió subjectiva 
dels físics quàntics (Heisenberg,, Schrödinger, Einstein, Jeans, Planck, Pauli, 
Eddington, CUESTIONES CUÁNTICAS. Escritos místicos de los físicos más famosos 
del mundo. Kairós, Barcelona, 1987). Sorgí un moviment, no secret, però si discret, de  
físics ”il· luminats” que, entre conferència i conferència de congressos internacionals de 
física, s’amagaven a meditar en solitari. Temien esdevenir la riota dels col·legues. Però 
als seus estudis científics els calia la complementarietat de la interiorització. R. Ruyer 
(LA GNOSE DE PRINCETON, Fayard, París, 1974) els descobreix. Ja hem descrit 
com la comunitat dels científics es divideix entre “irracionals” espiritualistes i 
“reduccionistes” materialistes. El físic Fritjof Capra sorprèn amb un llibre que basteix 
un primer pont entre orient i occident (EL TAO DE LA FÍSICA, Cárcamo, Madrid, 
1984). El físic David Bohm reclama la col·laboració del savi hindú Krixnamurti en les 
seves investigacions físiques. El contagi vessa de la disciplina de la física i ateny la 
química, la biologia, la psicologia, la sociologia, l’art, les tradicions sagrades. France-
Culture, oportunament, convoca un col·loqui internacional a Còrdova d’Andalusia els 
dies 1 – 5 d’octubre de 1979 (SCIENCE ET CONSCIENCE, Stock, París, 1980). Hi són 
presents molts dels millors representants de la ciència i de la consciència actuals. Les 
meravelloses aportacions i debats  complets són recopilades en el llibre citat. 
 
D’una banda, molts grans acadèmics es mantenen freds i distants i fins silencien, a les 
aules universitàries, aquest fenomen volcànic. D’altra, la societat de consum ha 
banalitzat en mil expressions mal derivades o derivades amb lleugeresa, a través del 
moviment anomenat la New Age, les sorprenents troballes d’aquest darrer segle del 
mil·lenni. Espero de la col·laboració globalitzada de la saviesa objectiva i subjectiva la 
confirmació de la meva hipòtesi – vaticini, de què realment al darrere de les 
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singularitats més fondes de la matèria estructurada s’hi amaga l’esperit 
estructurador. 
 
Confesso que em va impressionar i em va donar la idea d’aquesta proposta el final de la 
pel·lícula de Stanley Kubrick, 2001 Odissea de l’espai (1965-67). La nau descendeix en 
caiguda lliure, no sé si en un forat negre o en l’espai gravitatori de Júpiter, que l’atreu 
inexorablement, sense possibilitat de retorn. Tot passa pels costats a velocitat de 
vertigen. I, quan tothom espera el cataclisme, apareix una grisa cambra, un llit, una 
cadira, un ambient simplicíssim, pacificador. Em sembla recordar un vellet assegut 
hieràticament a la cadira. Potser un record d’infància, potser el desig d’un final tranquil.  
 
La història no és lineal. Ens sembla que el món s’accelera massa en aquest tombant de 
mil·lenni. Això ens passa perquè ens el mirem des dels solemnes ritmes estel·lars, 
presos com a patrons convencionals tradicionals del temps cronològic. Si anéssim 
subjectivitzant la història podríem tastar la pau de la metahistòria, que és cap a on va 
corbant la història. Aquesta història que de primer es veia rectilínia ascendent, amb 
Darwin per als vivents i amb els grans astrònoms posteriors a ell per a les galàxies, els 
estels i els planetes, es feu corba accelerada però tot mantenint la linealitat. Teilhard de 
Chardin complicà l’evolució lineal de la història de la natura amb el seu famós enunciat: 
“ la història avança tot complicant-se, tot enrotllant-se”. Crec que en aquest tombant 
cronològic caldria afegir: “Aquesta complicació, aquests remolins enrotllats expressen i 
alhora amaguen una regió física singular, porta de la subjectivitat a tots els nivells”. Si 
la complicació no assoleix en el seu nucli, en cada nivell, aquesta porta cap a un “túnel 
Einstein – Rosen”, l’avanç històric no es produeix. La diferència entre un mer muntatge 
artificiós i un organisme evolutiu natural, no rau en que sigui fet per mà d’home o per 
mà de la natura,  rau en això: en no tenir o en tenir en el seu cor una porta al 
transcendiment del món físic, es tracti d’una partícula elemental, d’un nucli atòmic, 
d’una molècula, d’una cèl·lula, d’un pluricel·lular, d’una llar, d’un barri, etc.  
  
... Diuen els einstenians que un cos caigut en un forat negre és destrossat només per als 
que s’ho miren des d’aquest món objectiu. Qui viatja cap a la singularitat, diu l’inventor 
dels forats negres, no nota cap acceleració ni destrucció. No es perd. El perdem. 
Senzillament, se’n va més enllà de la física! 


