
LA BOGERIA, SEGONS SCHOPENHAUER

Josep Lluis CAMINO ROCA

-La veritable salut de l'esperit no es cap altra cosa que la memoria per-
fecta del passat».'

Hem d'entendre aquesta afirmacio en el context epistemologic de Scho-
penhauer. Per a ell, hi ha en l'home dos tipus de coneixement: 1'intuitiu (re-
latiu a una intuicio intellectual, perque el coneixement sensible ja es pres-
suposa)2 i el discursiu (que correspon a la rao, al raonament). Al primer
tipus de coneixement, molt mes important per a] nostre filosof, se li atri-
bueix ]a concepcio de les idees;3 al segon, al raonament, ]a construccio dels

1. Arthur Schopcnhauer, El mon com a voluntat i representacio, ,apendix,) al Ilibre III,
cap. 37 (traduim a partir de El mundo como voluntady representation, Aguilar, Madrid 1927).
El text citat continua aixi: -En dir aixo, no pretenc que la nostra memoria conservi tot allo
que va impressionar la seva materia sensible, perque comprenc que el cami recorregut en la
vida es confon en el temps, com el cami recorregut pel viatger es confon en l'espai quan aquell
es gira per contemplar-lo amb la mirada des de Iluny, i a l'igual que distingim amb dificultat
els ant's passats, un a un; i aixi, si ens referim als dies, se'ns fan gairebe tots indestriables. (...)
ja vaig descriure la bogeria, en el primer volum, com una interrupcio en el fil dels records,
els quals, en un perfecte estat de normalitat, se succeeixen uniformement, si be quotidiana-
ment van perdent alguna cosa de la seva plenitud i de la seva precisio.,,

2. Vegeu op. cit.. Ilibre I, cap. 4: ' Tota causalitat o, el que es el mateix, tota materia i, per
conseguent, tota realitat, existeix nomes per a 1'enteniment, per ell i en ell. La rues senzilla i
originaria de les seves manifestations, la que sempre existeix, es la intuicio del mon real, i
aquesta no es altra cosa que el coneixement de 1'efecte per la causa, per la qual cosa tota in-
tuicio es intellectual. No podriem, tanmateix, tenir aquesta intuicio sense el coneixement im-
mediat de certa accio del nostre cos. En aquest sentit, el cos es objecte immediat del subjecte,
perque serveix de mitja per a la intuicio de tots els altres objectes'. Recordem l'inici d'aquest
primer Ilibre: <.El mon es la meva representacio: aquesta veritat es aplicable a tot esser que
viu i coneix, encara que nomes a l'home li es donat de tenir-ne consciencia; arribar a coneixer-
la es posseir el sentit filosofic».

3. Vegeu Op. cit., llibre III, cap. 36: ,Les idees nomes poden set concebudes per mitja
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conceptes.' La rao rep el seu contingut, seas duhtc, de Ies representacions
intuitives, per la qual cosa pot afirmar-se amb Schopenhauer que els con-
ceptes son representacions de representacions (en la teoria de la comunica-
cio anomenada programacio neurolinguistica, es parla de generalitzacio de
representacions), la que «els conceptes son abstrets de les cosec concretes-,
d'allo que constitueix 1'experiencia.

D'aquesta manera, la intuicio sensible serveix de base a I'elaboracio del
concepte per la rao i nomes en casos aillats, segons el nostre autor, podem
passar del concepte a la intuicio: ,aleshores creem imatges dcstinades a ser-
vir de simbols als conceptes, amb els quals, d'altra banda, no coincideixen
mai exactament'>.

No ens podem sorprendre gaire de la valoracio que l'autor fa de la in-
tuicio enfront del raonament, si hem fet cas del proleg de la primera edicio
de l'obra que ens ocupa, en el qua] ens adverteix clarament: <L'unic siste-
ma filosofic el coneixernent del qual es imprescindible per comprendre la
meva obra es la filosofia de Kant. Pero encara hi constitueix una millor pre-
paracio el coneixement de la filosofia platonica. I, si a mes a tries, el lector
estigues iniciat en la filosofia dels vedes, el secret dels quals ens hall revelat
els Upanishad, estaria perfectament capacitat per entendre tot el que he de
dir-li... Si no es aixi, sera millor que se n'abstinguj, mes que mes perque
pot apostar el que vulgui que el 11ibre no 11 agradara».

Per aixo mateix, Schopenhauer valora la dona enfront de ]'home: les Bo-

nes poden cometre menys desencerts que els homes en les actuacions quo-

tidianes, a causa de Ilur propensio a] refus del pensament discursiu i Ilur

preferencia pel coneixement intuitiu.' Una altra cosa es que els homes pu-

d'aquesta contemplaci() pura que es perd en I'objecte, i l'essencia del geni consisteix en la ca-
pacitat, preeminent per a aquesta contemplaciu, de perdre's en la intuicio-.

4. Vegeu op. cit. >,ap&ndix,, al llibre 1, segona part, cap. 7: Els conceptes que construeix

la rao i que la memoria conserva no estan mai tots junts>. ja anteriorment, en aquest mateix

capitol destinat a la relacio entre cl coneixement intuitiu i I'abstracte, havia cspecificat l'autor:

,Les intuicions poden ser considerades cons a representacions primaries i els conceptes coin

a representacions secundaries>>. Altrament dit: «Els Ilibres no ens subministren mes que re-

presentacions secundaries•. En fi: ,L'essencia de tot coneixement vertader i mil es una intui-

cio i tota veritat nova to aquest origen. Tot pensament original esta format d'imatges, per

la qual cosa la imatge es, en aquest sentit, indispensable- D'altra Banda, en el cap. 15 del

llibre I remarca preeminentment el valor de la intuici6 sobre la rao: ,En virtut del que he cx-

posat, penso que no hi haura cap dubte que 1'evidencia de la matematica, que ha esdevingut

el model i cl simbol dc tota evidencia, esta basada essencialment no en demostracions sinti en

la intuicio immediata, la qual, conseguentment, aqui com a tot arreu, es l'ultima rao i font de
tota veritat». I en el cap.16 hi afegeix: ,Tot el valor del coneixement ahstracte consisteix en

la seva relacio amb el coneixement intuitiu,>.

5. Vegeu op. cit., segona part dels -complements- al llibre 1, cap. 7: -El coneixement in-

tuitiu pot regir a la practica els nostres acres i la nostra conducta, mentre que I'abstracte de

la rao no pot fer-ho si no es amb I'ajuda de la memoria. D'aqui ve I'avantatge del coneixe-

ment intuitiu en totes les ocasions en clue no In ha temps de rcflexionar, es a dir, en les re-
lacions diaries de la vida, i per aixo Ies dones es distingeixen en aquestes situacions,,. O be:

-La intuicio es, no nomes la font de tot coneixement, sin() tambe el coneixement» xut'E'oxtly

(per excel-lencia ), el coneixement vertader, 1'6nic que mereix en realitat el nom de coneixement,

perque ens dona el discerniment de Ies coses; es Punic quc ('home pot assimilar, el qual passa

a formar part del seu esser i al qual pot anomenar seu amb tot el Bret. En el llibre IV hem
vist que la virtut mateixa neix del coneixement intuitiu, perque els actes determinats per aquest
i quc neixen de I'impuls de la nostra propia naturalesa son els que revelen els trets veritablcs

del nostre caracter real i invariable, i no els que neixen de la reflexio i els sews ensenvaments,

els quals violenten sovint el caracter veritable i no tcnen un fonament immutable en la nostra

anima . Aquesta apel-lacio a 1'«impuls de la propia naturalesa,,, cs a dir, I'intent d'explicar I'o-
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guin entendre les doves, Iligats coin estan al discurs abstractc do ]a rao.

Un cop exposat el context en que s'emmarca la teoria del concixement

discursiu amb la memoria, ja que reflexionem sobre les cosec conegudes 1

recordades convenientment i acceptades com a tals, podem passar a expo-

sar la teoria de Schopenhauer sobre el proces d'embogiment.

1. Corr ve la bogeria?

La seva teoria del coneixement li permet, a Schopenhauer, d'cxplicar

tres fenomens humans, en part relacionats entre si: el riure, la genialitat 1

la bogeria. Exposarem breument les seves intuitions en relacio a aquest

terra, segurs que aquesta analisi succinta ens proporcionara una millor com-

prensie de la quest16 que ens ocupa.

a) El riure

Al cap. 8 de la segona part dels -complements. al llibre I de El men

com a voluntat i representacio se'ns diu que l'origen del que es risible es tro-

ba en la incongruencia entre el pensament i la intuicio. La incongruencia

dona hoc a 1'absurd per la comparac16 entre el pensament i la realitat o en-

tre I'abstracc16 i la intuicio, en que interve la imaginacie. Schopenhauer ho

enten com una victoria de la intuicio enfront de la rao, i el riure en aquest

sentit es alegria. Bergson a la seva obra Le rire (escrita 1'any 1900) segueix

aquesta mateixa teoria, encara que sorprenentment no esmenta Schopen-

hauer. Quant a Freud, que cita Bergson, tampoc no esmenta Schopenhauer

a la seva obra L'acudit i 1a seva relacio amb l'inconscient (publicada el 1905),

be que la seva teoria s'aparta dels anteriors en atribuir la psicogencsi de 1'a-

cudit al mecanisme de plaer que correspon a una despesa psiquica estalvia-

da; si 1'acudit es tendencies, aleshores es tracta d'un estalvi de despeses de

coerc16 i cohibicie. Aixi, doves, la relacio entre l'acudit 1 el riure que aquest

provoca radica, segons Freud, en el principi d'economia psiquica, i no en

la manta de correspondencia entre la rao i la intuicio.
Schopenhauer continua aprofundint en aquest terra, al qua] tan be It ser-

veix la seva teoria epistemologica, i fa a rues una referencia a 1'-estalvi d'e-

nergia», de la qual cosa parlara Freud mes tard. En el mateix apartat de la

-teoria del riure», precisa Schopenhauer: -En la batalla entre la intuicio 1

ripen del coneixement, va otorgar a Schopenhauer cl reconeixement dels cientifics de l'cpoca.

En sostenir que l'univers no es rao sing voluntat, una Iluita cega i amoral quc s'expressa en

nosaltrcs com a anhel, desig i apetencia, el nostre autor es va oposar a Hegel. Schopenhauer

creia que la forca vital apareix com a instint de vida, instint que la naturalesa utilitza per obli-

gar-nos a lluitar per tal que I'especie cs perpetui. Segons Roland N. Stromberg (Histbria in-

tellectual curopea des de 1789), aquesta visio de Schopenhauer s'aproxima molt a la de Dar-

win, encara que sigui expressada en termer molt diferents. D'altra banda, penso quc dificil-

ment podria intcrpretar-se el sentit de la voluntat de podcr en Nietzsche al marge dc la in-

fluencia que aquest va tenir del nostre autor. I, com exposare mes endavant, la influcncia de

Schopenhauer tambe es fa patent en Freud, quan aquest afirma (en les seves Considerations

d'actualitat sobre la guerra i la more, de 1915) que l'essencia mes profunda de l'home consis-

teix en impulsos instintius de naturalesa elemental, iguals en tots i que tendeixen a la satis-

faccio dc certes necessitats primitives, i que aquests impulsos instintius no son en si mateixos

ni bons ni dolents.
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cl pensament, aquella sempre apareix corn a vencedora perque 110 esta sub-
jecta a error ni to la necessitat que alguna cosa estranya a ella la justifiqui,
perque advoca en favor de Si mateixa. Si aprofundim en aquesta analisi veu-
rem que el conflicte procedeix del fet que el pensament no pot abastar tots
els matisos infinits de la realitat. La victoria del coneixernent intu'itiu es la
forma natural del coneixement: inseparable de la naturalesa animal, en ella
se'ns ofcreix tot el que pot ser objecte de la voluntat; es l'intermediari de
l'actualitat del gaudi i I'alegria; i a mes a mes, no exigeix cap esforc. Amb
el pensament, en canvi, succeeix justament el contrari: el pensament es el
coneixement elevat a la segona potencia i sempre requereix algun esfor4, a
vegades considerable; a mes a tries, es en el coneixement on les nocions s'o-
posen als nostres desitjos immediats, perque com a intermediaris del passat
(recordeu la relacio entre rao i memoria), del futur i de les decisions greus
els conceptes son el vehicle dels nostres terrors, dels nostres penediments
i de les nostres inquietuds.»

Schopenhauer distingeix, d'altra banda, entre diferents tipus de riure: I'i-
ronic, l'amarg i finalment el del boig, que es un cami cap a la llibertat. Aixi
mateix, avan4a allo que despres dira sobre la genesi de la bogeria: els con-
ceptes, els judicis de valor que emetem sobre el que passa o el que ens ha
passat son la causa dell nostres sentiments i de les nostres emocions, posi-
tives o negatives. Ja ho va dir Epictet, citat pel nostre autor: « Perturbant
homines non res ipsae, sed de rebus opiniones» (Enquiridio, 5.10), idea que
trobem tambe a Cicero (Tusc. 4,6): ,Ornnes perturbationes judicio censent
fieri et opinione,,.

La psicologia cognitiva actual ho expressa molt clarament: si una per-
sona classifica un succes com a perillos, si interpreta la reaccio del cos com
a por, llavors sent por. La formula es aquesta: estimul ambiental pensa-
ments negatius- activacio fisiologica = emocio dolorosa.

Que preten la psicoterapia? Certament, 1'eliminaci6 dels pensaments ne-
gatius, la qual cosa provocara un canvi d'actitud del subjecte davant del que
li passa. Que provoca la bogeria? La remissio d'un dolor inaguantable a
forca de sacrificar la rao, emancipant-la del conjunt del coneixement i de
la voluntat, corn a unica forma de repressio de la memoria que mena una
i altra vegada al dolor des d'un inconscient considerat com a predicat uni-
versal de la voluntat, actualitzant-lo en una consciencia lucida que ja no
pot tolerar-lo.

b) La genialitat

Be clue indirectament,6 ja ha estat referida anteriorment la teoria de
Schopenhauer sobre la genialitat, entesa (per influencia plenament platoni-
ca) com a contemplacio pura de les idees. Heus aci ]a definicio que l'autor
ens en dona: <<La genialitat es la facultat de conduir-se merament com a es-
pectador, de perdre's en la intuicio i d'emancipar el coneixement que, ori-
ginariament, esta al servei de la voluntat d'aquesta scrvitud, perdent de vis-
ta els seus fins egoistes». Mes endavant afegeix que el geni necessita la fan-
tasia per poder no veure les cores com son, sing com a model ideal; i re-

6. Vc:;cu supra nota 3.
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petcix una altra vegada quc aquest coneixement de les idees es fruit do la
intuicio i no de l'abstraccio.

Ara be: la genialitat pot predisposar a la bogeria , que no es sing un al-
tre tipus d'emancipacid , ates que <<tota elevacio de l'intel-lecte sobre el ni-
vell ordinari constitucix una anormalitat ,,. En relacio a aquesta questio,
Schopenhauer recorda Plato (en el Fedre): -sense un gra de bogeria no hi
pot haver un veritable poeta<<. Tambe Aristotil, citat per Seneca (al De
Tranq. animi ) afirma: <Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae
fuit<<.

Es tracta d'un altre cami de llibertat: a traves de ]a genialitat ]'home s'a-
11ibera de la servitud constant -propia del coneixement- de buscar res-
postes a les necessitats de la propia persona, imperatiu que procedeix de la
mateixa voluntat de viure, sovint de sobreviure . Per aquest alliberament la
persona es converteix en subjecte put -del coneixemcnt en una visio trans-
parent del mon, per tal de reproduir l'objecte contemplat per un art supe-
rior, de fixar en pensaments eterns el que es mou vacil-lant sota la forma
de fenomen fugitiu<<.

c) La bogeria

El tercer cas de ruptura de 1'equilibri per emancipacio d'alguna facultat,
a mes a mes del riure i ]a genialitat, es el de ]a bogeria . I creiem que en
donem una definicio adequada al pensament de Schopenhauer , en afirmar
que es tracta d'una emancipacid de la rad per la voluntat , com a forma ex-
trema de submissio del principi intellectual al principi volitiu. La voluntat
to la capacitat d'estructurar o desestructurar 1'esperit. En un cert sentit la
bogeria es voluntaria : almenys en tant que esforc de reprimir la memoria i
el pensament abstracte , per tal de - repensar<< el que va ocorrer.

Vegem corn ho expressa Schopenhauer, en el Ilibre III (-El mon com a
representacio »), cap. 36, de la seva obra cabdal: <<En la major part dels ca-
sos<<, no oblidem que Schopenhauer havia visitat alguns manicomis per co-
neixer i cstudiar els interns , « els bojos no s'equivoquen en el concixement
de les coses inmediatament actuals , sing que els seus errors es refereixen
sempre a la absencia i al passat, i nomes per aixo a la seva relacio amb el
present. (...) El que passa es que els bojos trenquen els fill del record, ta-
lien els Ilacos que encadenen els esdeveniments , per la qua] cosa els resulta
impossible establir una relacio regular amb e] passat<<. I mes endavant afe-
geix que la mentalitat del boig to en comu amb la de ]'animal que esta li-
mitada al present.

Si ens preguntem quina es la causa de la bogeria, per que la voluntat
refusa el pensament abstracte i els conceptes que rote la memoria, la res-
posta es: el dolor. Parlem del dolor psicologic; pero tambe del dolor moral
que quasi sempre va unit a un sentiment de culpa. Al Ilibre IV (-El mon
com a voluntat»), als cap. 56 i 59, Schopenhauer ho expressa d'una manera
molt clara: -A mesura que el coneixement es fa mes clar i la consciencia es
desenvolupa, el dolor augmenta, i culmina en ]'home. Corn mes lucidesa
de coneixement posecix ]'home i mes elevada es la seva intel-ligencia, mes
violent es el seu dolor. El geni es el que tries pateix, segons la sentencia de
I'Fclesiastes: <<Qui auget scientiam, auget et dolorem<<. L'autor fa aquest co-
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mentari en relacid als animals inferiors i no vertebrate, menus capacitats per
al dolor i per al plaer. Te aquesta visid evolutiva i filogenctica cap a I'anv
1818, data del proleg a la primera edicid de l'obra que estern comentant.
Darwin no va publicar L'origen de Ies especies fins al 1859.

Me's endavant Schopenhauer puntualitza: <<Quant a la vida dcls indivi-
dus, cada biografia es una historia de dolor, perquc, per regla general, cada
existencia es una serie continuada de dissorts que cadascu oculta Cant corn
li es possible, perque sap que els altres molt poques vegades senten interes
i llastima i gairebe sempre satisfacci6 davant del relat de dolor, un dolor
del qual se senten Iliures en aquell moment,,. I poc despres es refereix al
monoleg de Hamlet, client clue la nostra condici6 es tan miserable que es
preferable el no ser absolut. Eduard von Hartman a la seva Filoso/za dc I'in-
conscient parla de I'elecci6 del -no ser<>, enfront de la del ,ser><, corn a re-
sultat d'un proces evolutiu.

Si horn vol fugir del dolor, segons Schopenhauer, nomes hi ha clues al-
ternatives, i cn ambdues la voluntat pot apartar-se del Joe 1 trencar la seva
relaci6 amb la villa. Aquestes clues opcions son: el suiicidi o la bogeria. Que
passa amb el suicidi? La resposta de Schopenhauer resulta molt mes clara
que la de Cioran davant del mateix dilema: <<Si el su'icidi ens proporciones
aquest no ser absolut de manera que poguessim elegir realment entre ser i
no ser, en tota l'extcnsi6 de la frase, hi haurietn de recdrrer infal•liblement
corn al desenlla4 mes envejable. Pero en nosaltres hi ha alguna cosy que ens
diu que no es aixi, que a traves d'aquest mitja no s'acaba tot i que la mort
no es l'anihilament absolut». L'altra via que ens resta es, doncs, la de la bo-
geria.

11. Un problema de la medicina moderna

El gran problerna de la medicina moderna es quc no pot curar el boig
i no sap tampoc clue fer-ne. En certa manera, la societat passada tenia una
resposta millor a aquestes situacions tan conflictives. Si seguim Passolini,
podriem dir que hi havia tres opcions sempre sobre la base de l'interna-
ment: el convent, la pres6 i I'hospici-asil-manicomi.

Nietzsche, va estar en un manicomi i dcia, o es diu que deia, que la
seva estada en ell era un recurs voluntari per refugiar-s'hi. La presd ha es-
tat un lloc ,ideal" per internar els bolos, encara avui, en comptes de trac-
tar-los medicament; recordo el cas d'un jove internat perquc havia matat
un altre Jove que li fern mofa en un gimnas; quan els altres reclusos li deicn
que era mes dolent que ells, perque havia matat una persona, responia: -es

reia de mi»; de la resta, no en tenia consciencia, es a dir, no es recordava
de res! Els monestirs acullen els mastics; pero el mastic-11-luminat es creu
que es deu i d'aqui Ii ve la seva intolerancia a Terror, o sigui, al pecat: en
realitat ha oblidat qui es, es I'oblit permanent d'un jo huma.

La societat actual troba la seva resposta a la bogeria en els psicofarmacs,
presons quimiques, a partir de la decada dels seixanta, que obren les porter
dels centres d'internament. Pero els psicotropics no curen, mantenen I'm-
dividu en una bogeria <<pacifica<<, no molesta per a la societat, i per contra
eviten el deliri, unica forma d'expressi6 del boig.

Si hi ha deliri, la bogeria no es total, perque en aquest cas, segons Scho-
penhauer, nomes es troba en suspens 1'6s de la rah, del coneixement re-
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Ilexiu, pero no 1'us del concixemcnt intu*itiu, quc conecta igual quc Id gc-

nialitat amb la fantasia: en el boig, hi ha 1'expressi6 caotica del dcliri; en Cl

gem, 1'expressio creadora de fart. Seguint Schopenhauer podern afegir que,

«si faltes el coneixement intuitiu, la voluntat cstaria mancada de tota direc-

cio i Thorne quedaria immbbil,,, tindria una vida vegetativa, gairebe corn

un automata, i no tindria cap tipus do motivacio.

El psicofarmac provoca a la Varga la «bogeria desitjable», en descon-

nectar el jo dels seus records dolorosos; es una amnesia-analgesica provo-

cada, ^a canvi de que? De la por, de 1'angoixa, de la dcpendencia del far-

mac i del seu inductor: una alicnacio, aquesta, corn aquclla de la qual pre-

tenia paradoxalment fugir. En aquests casos la llibertat incondicionada del

boig es aparent per falta de motivacio. L'exces dc llibertat es no llibertat, i

davant la impossibilitat de discernir i escollir un cami entre uns quants, no

hi pot haver acte de decisio pel fet d'estar desconnectada la voluntat de 1'a-

nalisi de la rao.
Passern revista a algunes alteracions del jo do les quals tracta la psico-

logia chnica i comprovarem fins a quin punt Schopcnhauer va estar encer-

tat en la seva analisi de la bogeria. En tots cis casos veurem un no reco-

neixement de la memoria i la llibertat. En deixar la rao de ser guia, la vo-

luntat is incapac de tenir en compte a116 que no es present: tot el passat i

tot el futur. Sempre es produeix oblit en la resposta a la pregunta que mes

angoixa provoca do formular: qui soc?

-La noia anorcxica vol oblidar-se/alliberar-se d'una mare adiposa o aste-

nica i per aixo destrueix el seu cos, perque no pot anul•lar el seu jo de cap

altra mancra.

-En la demencia send es produeix l'oblit de qui son els altres i dels seus

noms propis, encara que es tracti dels propis fills. Confusio semantica.

-L'afasia provoca una alteracio entre el signc i el significat a causa de l'o-

blit de la conncxio semantica.

-Ids Hens autistes obliden el significat de les preposicions i es producixen

alteracions en el Ilenguatge de tipus sintactic i pragmatic, pero no sempre

semantic. Es viu una negacio de 1'alteritat per por de la perdua de «ser un

mateix,,.

-L'esquizofrcnia es 1'escisi6 d'un jo en dos «jo», de mancra quc un dels

dos no recorda o ignora quc va ter o va dir a 1'altre. Desconeix el seu altre

jo.

-I;n la paranoia es viu un jo pcrseguit per I'oblit d'un jo erratic.

-1.'individu dcpressiu cxperimenta 1'angoixa d'un Jo disminuit i oblida sis-

tematicament els exits i els valors propis.

-La ncurosi es la situacio d'un jo alterat-interioritzat, a causa d'una me-

moria limitada a la propia historia que es desconnecta de 1'interes per les

histories alienes.

-L'estres es pot definir corn la situacio d'un jo desbordat-deslimitat per

manca de temps i per 1'oblit de les necessitats humanes del propi subjecte.

-L'amnesia total es l'oblit de la propia historia i 1'amnesia parcial es la li-

rnitacio de 1'oblit a una unica parcel-la dolorosa d'aquesta matcixa historia.

Contrariament al tractament farmacologic de <dcs bogeries», la psicoa-

nalisi procedeix, de mancra molt filosofica i humana, a partir de la recupe-
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raci6 del record de Ies vivencies de la infantesa, la historia de cadascu, tins
a arribar a l'afirmaci6: jo soc aquest, malgrat tot.

A partir de Schopenhauer, tota mena de dementia o subnormalitat pres-
suposa una pcrdua de la memoria historica, o memoria-temps, que es cl
que representa un jo alienat . El nen deficient no pot assolir una memoria
en relacio al temps transcorregut, es a dir, el record pr6piament dit, sin6
que poseeix solament un tipus de memoria « adhesiva », pel fet que esta Ili-
gada a una situaci6 donada , preferentment en un espai molt detcrminat, i
repetitiva per associacio simple.

111. La griestid del temps i la bogeria

La memoria parla en relacio al temps passat i futur.
Segons Plato el naixement es una caiguda en el temps ; ben al contrari,

la bogeria, igual que el su'icidi, es una sortida del temps. Com diu Reyes
Mate: << Si muerc el recuerdo , el hombre solo sera su propio experimento,
un objeto cientifico».'

El temps pur, segons Bergson , es <<duree<< , alto que perdura. En aquest
sentit, l'essencia de les cosec ve donada per la memoria , pel fet que recorda
les cores tal com sdn. Deleuze, en relacio als signes en I'obra de Proust,'
reafirma aquesta interpretacio: -El passat no ha de conservar-se en res quc
no sigui ell mateix , car es en si i sobreviu i es conserva en si », segons les
conegudes tesis bergsonianes de Matiere et memoire ; i el mateix ve a dir
Proust, en qualificar els estats induits pels signes de la memoria com a <<reals
sense ser actuals, ideals sense ser abstractes».

Delcuze continua insistint en el fet que , encara que sembli que la me-
moria involuntaria es recolzi en la semblan4a entre dues sensacions, tan-
mateix la semblanca ens remet a una estricta identitat, identitat d ' una qua-
litat comuna a ambdues sensacions o d'una sensac16 comuna als dos mo-
ments, a factual i al passat.

En aquest sentit cl temps , es a dir, la noci6 del temps , es la permanen-
cia. La bogeria, pel fet d'alliberar del temps, deixa l'individu sense la pr6-
pia essencia : diguem que li treu la capacitat de ser ell mateix i la capacitat
que les cosec tambe ho siguin , perque aquestes son representations que te-
non una referencia obligada a altres representations anteriors , a traves de
les quals s'arriba al concepte , en el sentit que es comenta en Particle citat
anteriorment de Reves Mate: <do no-conceptual tiene una relacion con el
concepto, por un lado, y, por otro, el recuerdo de lo olvidado por el con-
cepto es un momento necesario de la construction dc la realidad. El terra
de la filosofia seria la relacion ratio- memoria.»

Es a dir, recordar no es solament reconeixer, actualitzar coneixements

7. Reyes Mate, ,Razon y memoria», a Chives, num. 17, novembre 1991.
8. Vegcu G. Deleuze, Proust y los signos, Barcelona , Anagrama, 1970: <La reminisccncia

nos entrega el pasado puro , el ser en si del pasado: ser en si que sobrepasa todas las dimen-
siones empirical del ticmpo. (...) La memoria nos situa en el Camino de as esencias, v que
incluso la rerniniscencia posee ya la esencia v ha sabido capturarla . (...) Dcscubrinios cl papel
de la memoria involuntaria v las razones de ese papel, papel importante en la cncarnacion do
]as esencias-
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sabuts, sino que es alguna cosa mes: recordar es una activitat orientada cap
al futur, a coneixer el que es desconegut, tal com s'exposara mes endavant

en parlar de les aportacions clue provenen del camp de la psiconeurologia,

en particular les de P. E. Roland i J. C. Eccles. En consequencia, «1'andm-

nesi to la mateixa estructura que el logos»v o, dit d'una altra manera, ,la

doxa es abocada a madurar en episteme gracies als bons serveis de 1'andm-

nesi».
En resurn, podem dir que la perdua de la memoria es la perdua de la

identitat; el lo esdeve inessencial, quan ja no recorda qui es o per a que es

o per que es. No son 1'amnesia total (no se qui soc) o l'amnesia partial (no

ho recordo) la primera forma de bogeria?

IV. Schopenhauer i Freud

Quan seguim el tema de la bogeria en Schopenhauer i la descripcio de
la seva genesi com a refus per la voluntat d'un record doloros per al sub-
jecte, ho relacionem molt facilment amb el concepte de repressio, fonamen-

tal en la teoria psicoanalitica. Freud ho reconeix a la Historia del moviment
psicoanalitic, escrita 1'any 1914, en ]a qual fa al-lusio a l'obra de Schopen-
hauer El mon com a voluntat i representacio, i explica com va arribar a ella
a traves dels coneixements del seu gran amic Otto Rank."

D'altra banda, encara que els conceptes d'inconscient i d'evolucio ex-
pressen dues inquietuds basiques de 1'esperit de 1'epoca del romanticisme,"
i encara que el pas de 1'inconscient al conscient es troba en la filosofia de
Fichte i de Hegel, resulta evident que 1'inconscient es per Schopenhauer
l'antimemdria. Per al nostre autor aquesta evolucio es la de la voluntat en
proces cap a la conscienciacio, amb la qual apareixen el dolor mes gran i,
amb ell, la negacio de viure per part de la voluntat.

Aquest inconscient es irracional (no teleologic) i a traves d'ell es mani-
festen els instints, que a la vegada son manifestacio de la voluntat mateixa,
es a dir, del desig amb majuscules. Aquest inconscient es el centre en que
radica 1'origen del dolor i, en consequencia, el pessimisme de l'obra de Scho-
penhauer.

Si aquesta idea d'inconscient i repressio i tambe un cert pessimisme ge-
neralitzat impregnen l'obra psico-analitica,12 es que hi ha una influencia de
Schopenhauer sobre el pensament de Freud, almenys pel que fa a una part
de la seva teoria de la neurosi exposada a Inhibicio, simptoma i angoixa
(1926), on, seguint el desenvolupament de la serie angoixa-perill-desempar
(trauma), hom pot establir la sintesi seguent: <<La situacio perillosa es la si-
tuacio de desempar reconeguda, recordada i esperada. L'angoixa es la reac-
cio primitiva enfront del desempar en el trauma, reaccio que despres es re-

9. Reyes Mate, loc. cit.: «Recordar no es reconocer, actualizar conocimientos sabidos en
una preexistencia mitica. Al contrario, en el Menon se relaciona la «animnesis» con aprender
v buscar: recordar es una actividad orientada al futuro, a conocer lo desconocido'<.

10. Vegeu P. L. Assoun, Freud, la filosojia y los fil6sofos, Barcelona, Paidos 1982.

11. D'aqui, les citations fetes mes arnunt dels cap. 56 i 59 del llibre IV (,,El mon com a
voluntat'<) de El mein com a voluntat i representacio.

12. Vegeu P. L. Assoun, op. cit.: ,Toda relation afectiva intima de ,ilguna duration entre
dos personas... deja un deposito de sentimientos hostiles, inamistosos.»
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produida, coin a senval de socors, en la situacio perillosa. El jo, que ha cx-
perimentat passivament el trauma, reprodueix ara activament una replica
mitigada d'aquest amb 1'esperanca de poder dirigir el seu curs-.

Comparant Schopenhauer i Freud, establirem el paral-lelisme entre el
proces cap a la bogeria, en el primer, i el proces cap a la neurosi, en el segon.
a) Schopenhauer: traumatisme d'un fet doloros/intolerancia del record i re-
pressio per tant de la voluntat, dcsvinculant la memoria del raonament (an-
timemoria) /bogeria o malaltia, com a consequencia de la perdua de ]a co-
hesio rao-memoria i alteracio del jo.
b) Freud: Trauma davant d'una situacio de desempar recordada /inhibicio-
repressio per part del jo a 1'inconscient, davant un -super-ego. intole-
rant/simptoma d'angoixa, que es pot manifestar en formes oniriques/neu-
rosi i perdua del principi de realitat; despersonalitzacio.

En ambdos esquemes s'arriba a un mateix final: perdua de la propia
identitat.

V. Cervell i memoria

En els cursos d'estiu de l'anv 1991, organitzats per la Universitat Com-
plutense de Madrid, se'n va impartir un amb el titol de «Cervell i memo-
ria, perque es va considerar que era un tema que interessava els cientifics
dc disciplines diverses, agrupades corn a neurociencies. Hi van participar
figures rellevants de la investigacio dels processos del coneixement huma,
com P.K. Roland, J. C. Eccles i J. M. Fuster, els quals, a mes de confirmar
alguns aspectes ja coneguts en aquest camp d'investigacio relatius als pro-
cessos quimics i fisiologics que intervenen en 1'emmagatzematge i la repro-
duccio dels continguts de memoria, va fer altres aportacions el contingut
de les quals, molt resurnit, exposo a continuacio.
-Hi ha una memoria activa i de reconeixement que es estimulada per un
sol estimul, el qual es capac de relacionar tota la xarxa d'intercomunica-
cions per associacio.
-L'hipocamp, estructura subcortical, seu d'un tipus determinat de memo-
ria, es associat intimament a les connexions corticals, en que es focalitzen
processor de raonament.
-S'ha descobcrt en el cervell un conjunt de cel-lules que justificarien 1'ex-
pressi6 de memoria activa o de treball. Aquestes cel-lules codifiquen infor-
macio, recorders i tambe prediuen, en el sentit d'>'atencio predictiva> d'una
accio sequenciada futura.
-En 1'anomenada memoria activa hi ha una capacitat de preferencia selec-
tiva a nivell latent, de manera que els experiments han demostrat una ten-
dencia a la preferencia, per exemple, d'un determinat color sobre els altres.
-Hi ha molta especificitat, que encara no es gaire ben coneguda, en els cir-
cuits corticals de la memoria activa.
-Hi ha una memoria conscient que anticipa 1'acci6.
-El pensament produeix una activacio de les zones del cervell especialit-
zades en I'atencio-concentracio, abans de procedir a un record.
-Segons el Dr. Eccles, el psycon, en el seu model neuro-psicologic, es una
unitat de percepcio i experiencia de la ment en relacio amb el cervell; i
aquest mon d'experiencies preterites es el que fa progressar la ciencia, ja
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quc es pot comprovar una interaccio de cervell i ment. Aquesta experiencia
cs la memoria. La memoria gula el comportament.
-Per aprendre cal una implicacio de tot el cervell, i de forma especial es
requereixen l'evocacio i el record.
-Les experiencies pre'vies que tots tenim informen la ment; i aixo forma
cl jo global, de manera que no s'entendria una area especifica o indepen-
dent per a la veritat, la bellesa o l'amor.

Tot sembla indicar que els processos de raonament resten intimament
relacionats amb la memoria a llarg termini, i en especial amb la memoria
activa o de treball intellectual, per la qual cosa podem dir que les intui-
cions de Schopenhauer sobre la bogeria, que han pressuposat el seu parti-
cular enfocament epistemologic, son confirmades per ]a psicologia i la neu-
rologia actuals.

Epilog

Schopenhauer ens ha obert un cami cap a l'impensable de l'inconscient
i la bogeria. Potser per aixo Nietzsche va dir d'ell, a l'apologia que en va
for el 1874, Schopenhauer com a educador: «Aixo i a116 ho va demostrar
Schopenhauer i cada dia ho demostrara mes clarament.,,

Per acabar vu11 portar a col-lacio unes frases, atribuides a Nietzsche,
que potser faran esclatar el riure i que certament son propies d'un geni en
la seva bogeria: «Mantinc ]a confianca en el meu futur, fins que recordo
Schopenhauer, amb el qua] em barallo cada mati i m'hi reconcilio cada cap-
vespre. Malgrat tots els seus errors, era mes perfecte, mes pur, mes intelli-
gent del que jo sere mai. Encara era mes boig. Excepte aixo, li puc perdo-
nar quasi tot.-
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