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21.- LA HIPERESFERA

211.- DIMENSIONS I PISSARRES ON DIBUIXAR FIGURES. P.1
Desitjo que aquest apartat no esdevingui patrimoni d’uns pocs iniciats ans eina
democràtica per a tothom. Sovint es confon poble amb plebs, amb massa o amb
vulgaritat. La multitud plebea, massificada, vulgar, és profundament inculta, presa
globalment, tot i poder incloure individus molt experts, si els prenem en particular, en
alguna especialitat. El mot “divulgació” implica un concepte de rebaixa, d’adulteració,
de reduccionisme. El poble, en canvi, és molt culte en cultura radical, general,
humanística, universal, en memòries ancestrals. Té en aquest sentit un nivell alt i
gaudeix de moltes individualitats riques i variades. Sap de tot una mica. I aquella mica,
que sap de cada cosa, és selecta, és la millor essència d’aquella cosa, allò més
significatiu en la teoria, allò més determinant en la pràctica, allò que cal saber per
navegar per la vida sense fer massa disbarats. De la popularització sàvia dels
coneixements especialitzats se’n pot dir “democratització” de la ciència. Com deia
Descartes, al començament del seu “Discurs del Mètode”, l’enteniment està molt ben
repartit en la humanitat. I, fins i tot, d’aquells temes intricats i potser inassequibles al no
especialista, el poble en reté o en critica encertadament aquella part nuclear que pot
afectar-lo a ell, al conjunt de la humanitat o al conjunt de l’univers. El poble és més llest
del que sembla als envanits i als encastellats en llurs erudicions. Sovint aquests galls
espanten el personal popular amb el seu llenguatge críptic i pretensiós i tracten
d’inculcar-li un complex d’inferioritat. Diu el meu estimat i ancià mestre, Agustí
Chalaux de Subirà, que una proposta científica no és vera si abans no ha passat per
l’aprovació del poble. El poble sap, tard o d’hora, descobrir les meravelles o les
monstruositats que pot generar en el conjunt, una petita proposta, procientífica en el
restringit camp analític en què es presenta. Allò que no és bo per al conjunt, no
solament no és ètic, ans també en el fons deixa d’ésser científic si es considera des d’un
angle suficientment ampli de conseqüències. Alguna derivació important de la cadena
de causes i efectes ha pogut haver passat desapercebuda a l’inventor o a l’explotador de
l’invent.
Tot aquest exordi és només per a dir que, malgrat que alguna part de la següent
exposició pugui semblar abstrusa, demano al poble lector, tingui el grau d’estudis que
tingui, que tracti d’entrar en el tema tot i la seva aparent dificultat. Per bastir el nostre
model major, treballarem amb un mapa de la realitat de quatre dimensions i això
espanta qualsevol. Com és la quarta dimensió? Sàpiguen els dubitatius que la retina
humana és una pantalla de dues dimensions i que el domini i la popularització de la
tercera dimensió ha estat tasca de molts milers d’anys i que, tanmateix, ara un nen aprèn
a manejar-la en uns pocs mesos. La llunyania la deduïm indirectament per l’angle de
convergència dels dos ulls. Quan més lluny està l’objecte més paral·lels miren els dos
ulls. El relleu el deduïm de l’ombrejat. Si la font de llum és davant, la part més fosca
representa el darrere del relleu i viceversa. Els bornis perden la percepció (indirecta) de
la tercera dimensió. Els cal suplir-la amb el sentit del tacte o amb la imaginació: “saben
que allò és tridimensional malgrat no ho vegin”. Els egipcis, quan pintaven les cares de
perfil, hi posaven els dos ulls en el mateix costat. Els nens petits encara ho fan. I, fins i
tot, Pau Picasso i altres avantguardistes de l’art dels nostres temps, també. No fou fins a
Lleonard da Vinci (1452-1519) que s’establiren les primeres regles de la perspectiva
que determinen la conversió d’un espai de tres dimensions (E3) en un de dues (E2).
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Prenguem-ne nota. També a nosaltres ens caldran lleis de perspectiva (geometria
projectiva) per reduir a dimensions menors (3D-espai, 2D-full de paper), més
manejables, figures en quatre dimensions (4D). Puix ací es tracta de reduir una figura –
el nostre model Globàlium-, dissenyada en un espai de quatre dimensions (E4), primer,
a una dibuixada en un de tres (“pissarra” 3D) i, després, a una dibuixada en un de dues
(pissarra corrent 2D). Cada full d’aquest llibre és un espai de dues dimensions. Avui
tinc la difícil tasca de fer encabir una figura 4D en un espai 2D (fig. 2-1), per fer un
mapa de butxaca de la realitat, consultable per a tothom. La dificultat que ha de superar
el lector és la d’aprendre a fer una bona lectura del seu mapa general de butxaca (2D)
format per les figures d’aquest llibre, en qualsevol circumstància.

Parlem primer de les pissarres. Una pissarra, un espai, és el lloc on es poden dibuixar i
pintar figures. Entre parèntesis, no perdem mai de vista que una figura no és mai la
realitat que pot representar. Ací treballem només amb representacions de la realitat:
realitat mentalitzada. Les pissarres més conegudes són les murals de 2D. Però un full de
paper, un full de càlcul d’un ordinador, una placa fotogràfica o un mirall, també són
pissarres 2D. S’hi poden fer multitud de figures: línies rectes i corbes i figures planes
(angles, circumferències, cercles, perímetres, polígons) (fig. 1-23).
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Fig.1-23.- Topologia i geometria (134.1)

Però ningú no ens pot impedir que fem servir una pissarra d’1D, un fil, una línia, un
regle de mesurar longituds. També és un lloc on es poden dibuixar i pintar algunes,
poques, figures (punt, semirecta, segment). I tampoc no se’ns pot impedir de fer servir
pissarres de 3D, de 4D, etc. Les de 3D permeten afegir figures com l’esfera i els
poliedres (piràmide, tetraedre, cilindre, con, cub o hexaedre, octaedre, dodecaedre, etc.).
Les pissarres 3D tenen l’inconvenient que el davant tapa el darrere. Per veure-hi cal
mirar per entre les figures del primer pla (2D) allò que es pugui veure en altres plans
posteriors. El bastó punter, clàssic per assenyalar localitzacions en la pissarra 2D, és
substituïble en la pissarra 3D per un punter més modern consistent en un raig làser, que
s’esmuny per entremig de la xarxa tridimensional i que permet assenyalar amb precisió
punts recòndits de la pissarra-volum (vegi’s fig. 2-25). Aquesta pissarra és molt útil per
a visions estèreo de moltes figures tridimensionals, com poden ser les molècules
gegants i enrotllades de l’ADN dels cromosomes. La visió estèreo també s’aconsegueix
mitjançant unes ulleres especials o mitjançant tècniques cinematogràfiques amb més
d’una cambra filmadora.
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Comprendreu que si hi ha tanta dificultat per treballar amb tres dimensions, pitjor ho
serà amb quatre. I, tanmateix, pretenc que hi arribem, tard o d’hora, amb naturalitat.
Quan vegi la quantitat de “metres cúbics” de cervell que recupera, el lector ens ho
agrairà. Les pissarres de 4D permeten, a més de les possibilitats ja dites a propòsit de les
dimensions menors, de dissenyar la hiperesfera i els hiperpoliedres. ¿Recordeu les creus
hipercub amb quatre braços, amb què corona Gaudí els seus edificis o el quadre
anomenat “Crist, hipercub” de Salvador Dalí? Són projeccions, en 3D i en 2D
respectivament, de la figura tetradimensional anomenada hipercub o, tradicionalment
tesseractis (vegi’s fig. 2-6 i 0-14).

Fig. 2-6. Els cubs de la hiperesfera
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No cal dir que, si volem atrapar les figures en moviment en una pissarra, cal emprar
una sèrie de pissarres successives i això és una cinta cinematogràfica fotosensible de
cel·luloide o magnètica digital amb els fotogrames seriats.
Les pissarres concretes 2D són un rectangle tancat. Però la pissarra abstracta 2D (fig.
2-2) és un pla obert, infinit, controlat per dues rectes perpendiculars (ordenada vertical i
abscissa horitzontal) graduades que es creuen al bell mig del pla, davant del nostre nas,
cadascuna amb un origen, de valor 0, amb la determinació d’una petita unitat de
longitud en cada recta, de valor 1, i amb valors positius a la dreta i amunt, i negatius a
l’esquerra i avall. Cada una de les dues rectes resta així dividida en la seva totalitat: ±1,
±2, ±3, ±4, ±5..., fins a l’infinit.
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El mateix procediment mètric cal aplicar als tres eixos perpendiculars de la pissarra 3D
(fig. 2-3) i als quatre de la pissarra 4D. Cada eix d’aquests és una coordenada i
correspon a una dimensió; representa una direcció amb dos sentits, el positiu i el
negatiu. Una pissarra de quatre dimensions té quatre eixos de coordenades, tot i que
sigui difícil imaginar-se el quart. Ho intentarem.
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212.- LA HIPERESFERA, UNA FIGURA EN QUATRE DIMENSIONS
Per tal que el lector es faci una idea fàcil i manejable del nostre model, assajarem la
seva presentació des de diferents punts de vista, els primers més imaginatius, els segons
més sistemàtics i els tercers més operatius. Per a tots els gustos. Per als especialistes en
matemàtiques, que arriben a treballar fins amb 15 i 20 dimensions, la hiperesfera no té
cap secret. Desitjo que, tot i que costi, tothom pugui arribar a establir aquesta mena
d’espai mental pluridimensional en el seu cap. Com he dit abans, qui faci l’esforç,
després m’ho agrairà.

212.1.- L’UNIVERS HIPERESFÈRIC D’EINSTEIN
L’univers físic, on són situades totes les coses físiques que existeixen, o si més no,
que sabem, és segons Einstein, un espai tridimensional corbat en un espai
quadridimensional. Com l’explicava? Primerament ens feia pensar en el mateix cas però
amb una dimensió menys: un espai bidimensional corbat en un espai tridimensional. És
el cas de la superfície esfèrica de la terra. Joan Sebastià Elcano fou el primer home, que
nosaltres sapiguem, que donà la volta a la terra. Per a ell, com per a nosaltres, la
superfície de la terra és de dues dimensions corbades i tancades. Sortí de Sevilla el
1519, donà la volta al món i tornà a Sanlúcar de Barrameda el 1522. Sempre anà seguint
la via occidental, la dels exploradors espanyols, l’americana i, oh misteri!, retornà a la
península per la via oriental, la dels exploradors portuguesos, l’africana.
Procurem entendre que en una superfície esfèrica (2R) la circumferència màxima
sempre uneix la distància més curta entre dos punts i, per consegüent, equival a una
recta en un pla (2D).
Si som a Sevilla i anem cap a ponent, tornarem per llevant. Si anem cap al nord,
tornarem pel sud. Si anem cap al sud-est, tornarem pel nord-oest, etc. Això si sempre
anem arrapats a la superfície de la terra.
Einstein amplia aquesta descripció a una dimensió més. Prescindim ara de la figura de
la terra. Som en l’espai de tres dimensions que tots coneixem. Som també a Sevilla. És
de nit. Es veuen les estrelles. Miro cap a llevant en línia recta. La llum que ve de les
estrelles que hi veig no s’arrapa a la superfície de la terra, com fan les naus d’Elcano.
Diem que la llum viatja en línia recta. Suposem que veiem, mirant a llevant, la regió
celeste de la constel·lació de Lleó. A ponent hi veurem la regió celeste de la
constel·lació d’Aquari. Al nord, la de Taure. I al sud, la de l’Escorpí. Al zenit veurem la
regió de l’Estrella Polar. I, si la Terra fos transparent, al nadir, sota els nostres peus,
veuríem la regió de la Creu del Sud. Si l’univers és tridimensional, no corbat, com ens
pensàvem, la cosa acaba aquí. No veiem més enllà. Com en la Terra medieval,
l’Atlàntic era a ponent i Àsia a llevant, l’Àrtic al nord i l’Antàrtic al sud. Però Einstein,
com un nou Joan Sebastià Elcano còsmic, ens diu: “Si cavalcant damunt d’un raig de
llum anem de Sevilla a la constel·lació del Lleó, tot i que ens sembli que anem en línia
recta, travessarem el Lleó, passarem per les antípodes (no de nosaltres a la Terra sinó de
nosaltres a l’univers), on hi trobarem unes estrelles desconegudes fins ara, seguirem
“endavant” cap a Aquari i tornarem d’Aquari cap a Sevilla per la banda occidental. Molt
gràficament, Einstein ens explica: “Si amb un telescopi prou potent mirem Lleó, més
enllà veurem aquelles estrelles de la constel·lació Antípoda. Però, oh meravella!, si amb
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el telescopi mirem cap a ponent, de primer, com pertoca, veurem Aquari, però després,
si allarguem la mirada, arribarem a veure la mateixa constel·lació Antípoda per
l’esquena”. I afegeix Einstein amb humor: “Si disposàvem d’un telescopi doble potent,
mirant cap a la constel·lació de Lleó, des de Sevilla, després d’haver vist Lleó, la
constel·lació Antípoda i també la d’Aquari, arribaríem a veure’ns el propi clatell a
Sevilla”. Encara que sembli recta, la llum segueix el corbament en les quatre
dimensions de la pissarra tridimensional còsmica. Si mirem Taure al nord, després de
veure també alineada la mateixa constel·lació Antípoda, passarem per Capricorn i
tornarem a Sevilla. Si mirem l’estrella Polar, veurem, alineada de nou la mateixa
constel·lació Antípoda i a través de la Creu del Sud, també retornarem a Sevilla. A
través de qualsevol direcció que triem, si disposem de prou força visual, la nostra
mirada donarà la volta a l’univers i retornarà al punt de partida pel cantó oposat,
sempre, després d’haver passat per la mateixa constel·lació Antípoda nostra. Això és un
espai tridimensional corbat en un espai de quatre dimensions. En les tres primeres
dimensions les rectes semblen rectes, però si n’afegim una altra allò que ens sembla
recte és un cercle màxim i, per consegüent, corb i tancat. Així com una superfície
esfèrica sembla plana (recta en les dues dimensions) en un espai petit i ja es veu corba i
tancada en l’espai conjunt de tota la superfície esfèrica, així un volum hiperesfèric,
sembla recte (en les tres dimensions) en un espai petit i és corb i tancat en l’espai
conjunt de tot el volum hiperesfèric. Per simplificar, d’un volum hiperesfèric en direm
simplement “hiperesfera”, com d’una superfície esfèrica en diem “esfera”. El nostre
model mental-real, Globàlium, és també una hiperesfera com l’einsteniana, però no en
l’espai físic sinó en l’espai ontològic.

212.2.- EL CAMP MAGNÈTIC ÉS HIPERESFÈRIC
De vegades ens sembla que l’espai quadridimensional és una pura fantasia humana. I,
evidentment l’és. Però respon a una necessitat d’explicar coses que passen en la natura i
es resisteixen a ser explicades en un espai merament tridimensional. Einstein l’ha hagut
de menester per explicar les dades subministrades pel cosmos en el seu conjunt. Ara
veurem com se’l torna a necessitar per explicar l’estructura dels camps físics clàssics,
com són el gravitatori i el magnètic.
Aquest darrer camp representa la presa de possessió de l’espai circumdant per part
d’un objecte magnètic, d’un imant. Sabem que l’imant té dos pols: nord
(convencionalment positiu) i sud (convencionalment negatiu). Sabem que aquests dos
pols, de signe oposat, atreuen els dos pols d’un altre imant (per exemple, el petit imant
que és una brúixola), talment que s’atreuen els pols de signes oposats i es repel·leixen
els de signes iguals.
Si posem un paper damunt d’un imant i escampem llimadures de ferro, cadascuna
funciona com un petit imant i s’orienten en cadena: Nord imant – Sud imant – Nord
llimadura 1 – Sud llimadura 1 – Nord llimadura 2 – Sud llimadura 2- etc., tot seguint
unes línies anomenades “línies de força” (fig. 2-4). Aquestes línies de força que orienten
totes les llimadures, no solament en el pla del paper (2D) sinó també en tot l’espai (3D),
surten com les fulles d’una palmera, d’un pol de l’imant i van parar al pol oposat. N’hi
ha de dues classes: les interiors, que passen de pol a pol per dintre de l’imant i les
exteriors, que passen de pol a pol per l’espai circumdant. N’hi ha que, abans d’anar a
raure a l’altre pol, surten del full de paper i es perden en l’espai. Encara que sembli
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estrany, elles també fan llur volta, molt més ampla, però tornen a l’altre pol
inexorablement. Fins i tot la que surt d’un pol, en sentit estrictament contrari i marxa del
full per la banda esquerra, dóna la volta a l’univers sencer i torna a entrar en el full per
la banda dreta, tot seguint la mateixa direcció però des del sentit contrari cap a l’altre
pol. Podem anar en avió de Sevilla a Lisboa per la línia curta, tot sobrevolant la
província de Huelva i l’Alentejo portuguès, o per la llarga: Sevilla – Roma – Istanbul –
Teheran – Nova Delhi – Manila – Hawai – Los Ángeles – Miami - Lisboa. També hi ha
trajectes intermedis: Sevilla – Badajoz - Lisboa. Del pol nord al pol sud d’un imant s’hi
pot anar per la via curta interior i per les vies més o menys llargues exteriors, fins i tot
donant tota la volta a l’univers. Es veuen dibuixades en la figura també les vies
intermèdies com i’ – N – i – S – i’.

Si amb la nostra imaginació anéssim separant a poc a poc els dos pols d’un mateix
imant, les línies interiors anirien fent-se més llargues i les exteriors, més curtes.
Suposeu que separem els dos pols de forma que un sigui l’antípoda còsmic de l’altre.
Les línies interiors, sortides en totes direccions, i les exteriors, entrades en totes
direccions, esdevindrien d’igual longitud. Tot l’univers esdevindria un immens imant. I
les línies de força, dues a dues, formarien cercles màxims de la hiperesfera de l’univers.
Més encara, com que nosaltres seríem, pobrets, un punt de l’univers, aquest punt
convertit en pol magnètic estaria reclamant en la part oposada de l’univers l’antípoda,
l’altre pol magnètic que en estar tan lluny ni el veuríem. Per això els físics moderns
reclamen l’existència d’imants monopols, d’unes partícules elementals magnètiques, els
“monopols magnètics” o “magnetons”.
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Per evitar la intractable llunyania dels dos pols còsmicament oposats o de l’altre pol si
ens situem en un de determinat, en el nostre model hiperesfèric posem (fig. 0-13) els
dos pols a prop un de l’altre. Qualsevol distància menor d’un a l’altre amidarà
limitadament 2 radis o un diàmetre. Envoltem cada pol en una superfície esfèrica –com
un “equador” 3D, a mig camí entre els dos pols- talment que engloba totes les
“branques de palmera” que surten d’un pol o entren en l’altre. Cada punt de la superfície
d’un pol es correspon amb un sol punt simètric de la superfície de l’altre. Així sempre
hi ha una línia de força que, sortint d’un pol i passant per l’equador que és la primera
esfera, arriba a l’altre pol pel camí corresponent de la segona esfera, i que surt per la
banda oposada del segon pol i, travessant de nou l’equador de la segona esfera per un
punt oposat al primer, arriba al pol primer, també pel camí corresponent de la part
oposada de la primera esfera.

Figura 0-13

La mateixa consideració es podria fer pel que fa al camp gravitatori. Tenim, doncs, ja
tres imatges ben físiques del que representa ser la nostra hiperesfera.
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212.3.- PROCÉS PROJECTIU: UN MAPAMUNDI
Estudiem la fig. 0-11.

Fig. 0-11.- Projeccions esfèriques de En a En+1 (045)
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A) Una circumferència és un espai d’una dimensió corbat en un de dues. El podríem
projectar (reduir) a un espai d’una dimensió, partint-lo pel mig i abatent cada
semicercle sobre el costat corresponent de la recta (1D), com indica la figura. No
oblidem que hi ha una convenció important: els dos extrems del mapa
unidimensional resultant són un únic i el mateix extrem tot i que els nostres ulls
els veuen extremament separats. Si sortim per l’esquerra entrem automàticament
per la dreta i viceversa, sense solució de continuïtat.
B) Una superfície esfèrica és un espai de dues dimensions corbat en un de tres. Per
presentar-la tal com és ens cal una figura construïda en un volum de tres
dimensions, tot i ser una superfície allò que ens interessa representar. Per sort,
se’ns ha acostumat des de petits a manejar el globus terraqüi muntat sobre un
peu que permet girar-lo per la banda que vulguem. Però el globus tridimensional
no cap a la cartera, ni menys en les planes d’un llibre de geografia o de viatges.
Aleshores, l’home s’ha inventat el procés de projectar-lo en un espai de dues
dimensions, el pla d’un mapa. Observem un dels procediments possibles,
dissenyat en la figura a base de partir l’esfera pel mig i presentar-la en forma de
dos hemisferis rodons i plans. Des de l’escola tots sabem interpretar bé aquesta
projecció carregada de convencionalismes inexactes de la realitat: 1.- De fet els
dos hemisferis no són plans. La projecció els ha aixafat. La part central resta
comprimida (sembla més petita del que és) i les parts exteriors, expandides
(semblen més extenses del que són). 2.- L’extrem est i l’extrem oest són el
mateix punt tot i que semblin punts oposats. 3.- Els dos pols nord són un de sol.
Igual es pot dir dels dos pols sud. 4.- En general, cal acceptar que les dues
circumferències limitadores dels dos hemisferis són la mateixa circumferència.
Els punts de les dues es corresponen respectivament dos a dos, segons simetria
bilateral. 5.- Mai no se surt dels dos hemisferis que són diferents en cada interior
(un conté el continent americà i l’altre, Eurasiàfrica) i iguals en el marc (una
mena d’equador vertical entre les dues grans masses continentals). Quan intentes
sortir del marc d’un, indefectiblement entres dins del marc de l’altre, pel punt
simètric corresponent.
C) Doncs, i ara cal fer l’esforç d’extrapolar el que hem dit fins aquí, un volum
hiperesfèric (una hiperesfera) és un espai de tres dimensions corbat en un de
quatre. És impossible de presentar-lo tal com és. Ens caldria una figura, un
volum de quatre dimensions, tot i ser un volum de tres allò que ens interessa
representar. Si fem un paral·lelisme amb el recurs als hemisferis del globus
terraqüi, l’home s’ha inventat el procés de projectar-lo en un espai de tres
dimensions, en l’estructura d’una figura tridimensional. Observem un dels
procediments possibles, presentat en la figura a base de partir la hiperesfera pel
mig i presentar-la en forma de dos hemihiperesferis rodons i massissos, dues
esferes amb llur volum interior (vegi’s 0-13[pàg. 12], 2-1[pàg. 4] i 2-25[pàg. 6]).
També aquesta projecció és carregada de convencionalismes inexactes que cal
saber interpretar. Tenim dues boles en tres dimensions. Doncs: 1.- En realitat les
dues boles (hemihiperesferis) no tenen rectes els diàmetres interiors. La
projecció els ha aixafat. En la realitat cadascun fa un arc de 180º igual com són
els meridians exteriors. Cal, doncs, reinflar l’interior, per assolir la idea de la
quarta dimensió. 2.- L’extrem esquerre de la primera bola i l’extrem dret de la
segona són el mateix punt, tot i que semblin punts extremament oposats. 3.- Els
dos nord són el mateix punt. Els dos sud, també. 4.- Els dos punts de davant són
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el mateix punt i els dos punts de darrere també. 5.- En general, cal acceptar que
les dues superfícies esfèriques (esferes) limitadores de les dues boles (dels dos
hemihiperesferis són la mateixa superfície esfèrica, els punts de les quals es
corresponen respectivament, dos a dos, segons simetria bilateral. 6.- Mai no se
surt de les dues boles (dels dos hemihiperesfèris) (vegi’s“Castell gòtic de les
setze cambres cristal·lines”[pàg. 36]) que són diferents en cada interior i iguals
en el marc. Quan intentes sortir, en qualsevol direcció de l’espai tridimensional,
del marc d’un, indefectiblement entres dins del marc de l’altre, pel corresponent
punt simètric. A la Fundació Randa tenim el mapa tridimensional del nostre
model amb vuitanta punts marcats. Una forma de reduir-lo encara més (a 2D) és
l’expressada en la fig. 2-1 (pàg. 4).
Cal fer pràctiques de navegació en l’espai tridimensional del nostre mapa, com els
aviadors o els astronautes aprenen a moure’s en l’espai tridimensional físic, però
afegint-hi les correccions que cal fer pel fet d’haver passat de les 4D del model a les 3D
de l’hipermapa.
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212.4.- PROCÉS GENERATIU FONAMENTAL
Tractem aquí del procés seguit en la tesi doctoral. És el més sistemàtic. La figura que
millor l’expressa és la 0-1.

Fig. 0-1.- Art sistemàtic de mentalitzar realitat (0)
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10.- PLEC (plico, llat.), +/– plegar, complexitat, perplexitat.
Moviment dialèctic bàsic de la ment humana, fractalitat.
–(NO) : REPLEGAMENT

+ (SÍ) : DESPLEGAMENT

Redimensionament
negació
modèstia humana, límits
reducció, simplificació
tot, vist des de la part
implicació, “ordre” implicat
filosofia del no, teologia negativa
yin, principi femení

dimensió nova
afirmació
ambició divina, infinitud
expansió, complicació
parts, vistes des del tot
explicació, “ordre” explicat
filosofia del sí, teologia positiva
yang, principi masculí

11.- CERNENT (cerno, llat.), k. : cernir, recriminar, criteri, crítica, crisi.
Dialèctica sud-nord, Indostan (Dràvides) - Himàlaia (Upanishads), Egipte - Grècia.

–k: CONCERNIMENT

+k : DISCERNIMENT

Cernent replegat
concreció
pràctica , món
opinió, doxa, intuïció

cernent desplegat
discreció, abstracció
teoria, ment
coneixement, episteme, enteniment

: parada, parar, compareixença, aparat.
12.- PARENT (pareo, llat.), p.
Dialèctica est-oest, Orient-Occident : Vedes, Tao - Aristòtil, Newton
–P : DESPARENÇA

+P : APARENÇA

Parent replegat
noesis noeseos, noümen
fonament
brahman, l’altre món

parença desplegada
eidós, fenomen
manifestació
maia, aquest món

13.- TENS (tendo, llat.), t. tenda, tendó, atenció, contendent, contenidor.
Dialèctica proper orient i Europa continental - Anglosaxons i nou Japó.
–Semites, eslaus, místics, renaixentistes, idealistes, romàntics, marxistes, hermenèutics.
+Averrois, Copèrnic, Galileu, Newton, empiristes, pragmàtics, positivistes, conductistes.
–t : INTENSIÓ

+t : EXTENSIÓ

Tensió replegada
subjecte, res cogitans
vivència
intencionalitat

tensió desplegada
objecte, res extensa
estructura
sense voler

14.- VOLTANT (volvo, llat.), v.Voluta, voluble, revolució, devolució, embolic, desenvolupament.
–v: INVOLUCIÓ

+v: EVOLUCIÓ

Voltant replegat (spin)
plasma
neguentropia
nivell microfísic de la realitat

voltant desplegat
vida
entropia
nivell macrofísic de la realitat

Fig. 0-3.- Dialèctica 1: etimologies i afinitats (014.32)
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0) Dialèctica 0, o monisme, que també es pot anomenar dogmàtica. Tot és u, o es
redueix a u. Aquest u també s’anomena “Mònada”. S’expressa geomètricament
per un punt sense dimensions i per tant en un espai de zero dimensions.
Confondre alguna realitat parcial amb l’única realitat total, sempre incognoscible
en la seva totalitat, obre pas als dogmatismes, fonamentalismes, integrismes i
fanatismes.

1) Dialèctica 1, o dualisme, que en sànscrit es diu “advaita” i que els xinesos
anomenen “yin yang”. La realitat es defineix com a compresa entre un parell
d’extrems. Aquesta oposició oscil·lant, contradictòria i complementària rep
també el nom de “Díade”. S’expressa geomètricament mitjançant un segment
limitat pels dos punts extrems, que anomenem cardinals, amb una direcció i amb
els seus dos sentits oposats. Explicar la realitat com oscil·lacions entre dos
extrems és més intel·ligent que fer-ho a través del monisme. Tanmateix no deixa
d’ésser una grollera simplificació. Hom s’acosta més a la realitat total si utilitza
més d’una parella d’oposats. Nosaltres treballem en conjunt amb quatre
dualismes (vegi’s la Guia de classificació pàg. 5: 22.- “La pissarra de
l’univers”) i, per consegüent, amb vuit punts cardinals o categories bàsiques
primàries (P1), que anotem sempre en color verd (fig. 0-1[pàg. 16] o 0-3 [pàg.
17]).
També simplifiquem la realitat, però no tant com amb un sol monisme o dualisme.
Hi ha dualismes que són monismes encoberts perquè s’accepta un extrem amb tots
els honors i es condemna l’altre a l’exili, l’empresonament o la decapitació (bé /
mal, veritat / falsedat, etc.).

2) Dialèctica 2, o trialisme, que en sànscrit en diuen “trimurti”. La realitat es
defineix com a compresa dins un triangle de tres diferents extrems no en línia
recta. Aquesta oposició bidimensional, oscil·lant, contradictòria i
complementària rep també el nom de “Tríade”. S’expressa, en el nostre model,
per una circumferència (inequívocament determinable, com un triangle, per tres
punts que no estiguin en línia recta), en un espai de dues dimensions
perpendiculars i quatre sentits oposats dos a dos, amb quatre punts cardinals
també oposats dos a dos. En filosofia la circularitat ha estat sempre un arquetip
molt útil per explicar les relacions finites però il·limitades entre les parts d’un
tot. En el nostre model (vegi’s la Guia de classificació pàg. 10: 23.- “Les
carreteres de l’univers”) els quatre dualismes possibles, presos dos a dos
perpendicularment, permeten sis cercles triàdics. Entre cada dos punts cardinals
veïns (a 90º) verds, intercalem una categoria nova (P2), de color negre (figs. 04[pàg. 19] i 0-5[pàg. 20]). Quatre en cada cercle multiplicat per sis cercles fa
vint-i-quatre categories secundàries. Quan els tres o més extrems són en línia
recta estem davant un dualisme encobert. No és el nostre cas.
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Dels quatre espais bàsics {1}, presos dos a dos, es deriven sis espais secundaris
{21} Cernent - Parença (k x p)
{22} Cernent - Tensió (k x t)
{23} Cernent - Voltant (k x v)
{24} Parença - Tensió (p x t)
{25} Parença -Voltant (p x v)
{26} Tensió -Voltant (t x v)
de dues dimensions (E1×E2) limitades (quadrat)
E2= 0,318.309.8862
amb quatre (22) combinacions de dos sentits oposats, cadascuna
{2…1} (– –)
{2…2} (– +)
{2…3} (+ +)
{2…4} (+ –)
Segons condició dialèctica de circularitat (circumferència)
→

x 2 + y2 – R2 = 0

→

x= ±

2

R −y

2

x = R cos α

y= ±

2

R −x

y = R sin α

Es poden definir incomptables conceptes en la circumferència
entremig de cada dos conceptes-clau de D-1. Només
definirem (Z2) els que estan exactament a mig camí (x = y)
entre els vuit conceptes-clau de D-1.

|K’| = |P’| = |T’| = |V’|

→

2 x2 = R2 → x = ±

± 0,112.539,529

→

R
=
2

R sin 45º = R cos 45º = ± 0,112.539,529

Fig. 0-4.- Dialèctica 2 (024.2)

2
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Fig. 0-5 Els 6 cercles canònics de la D2 (026.1)
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3) Dialèctica 3, o tetralisme. La realitat es defineix com a compresa dins un
tetraedre de quatre diferents extrems no en un mateix pla. Aquesta oposició
tridimensional, oscil·lant, contradictòria i complementària rep també el nom de
“Tètrade”. S’expressa en el nostre model per una esfera (inequívocament
determinable, com un tetraedre, per quatre punts que no estiguin en un mateix
pla) en un espai de tres dimensions perpendiculars i sis sentits oposats dos a dos,
amb sis punts cardinals també oposats dos a dos. Algunes filosofies s’acosten al
tetradisme afegint un element nou extern a un triangle harmònic arquetípic. En
el nostre model (vegi’s la Guia de classificació pàg. 14: 24.- “Els territoris de
l’univers”) els quatre dualismes possibles, presos tres a tres perpendicularment,
permeten quatre esferes tetràdiques. Entre cada tres punts veïns en triangle (a
90º, presos dos a dos) verds, intercalem una categoria nova (en el baricentre del
triangle) (P3), de color roig (fig. 0-6[pàg. 22] i 0-7 [pàg. 23]). Vuit en cada
esfera multiplicat per quatre esferes fa trenta-dues categories terciàries. Quan
els quatre o més extrems són en un mateix pla estem davant d’un trialisme
encobert: quadres, pentagrames, hexagrames, octogrames, eneagrames,
dodecagrames... No és el nostre cas.
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Dels quatre espais bàsics {1}, presos tres a tres, es deriven quatre espais terciaris
{31} Cernent - Parença - Tensió (k x p x t)
{32} Cernent - Parença - Voltant (k x p x v)
{33} Cernent - Tensió - Voltant (k x t x v)
{34} Parença - Tensió - Voltant (p x t x v)
de tres dimensions (E1×E2×E3) limitades (cub regular)
E3= 0,318.309.8863
amb vuit (23) combinacions de dos sentits oposats,
cadascuna
{3…1} (– – –)
{3…5} (+ – –)
{3…2} (– – +)
{3…6} (+ – +)
{3…3} (– + +)
{3…7} (+ + +)
{3…4} (– + –)
{3…8} (+ + –)
Segons condició dialèctica de circularitat (superfície
esfèrica)
2
x 2 + y + z2 – R2 = 0
→
x = ± R2 − y 2 − z2
y= ±
z= ±

R − y −x
2

2

R − x −z
2

2

2

2

→
z = R sin 35’264.39º
x = R cos 35’…cos 45º

y = R cos 35’…sin 45º

Es poden definir incomptables conceptes en la superfície esfèrica
entremig de cada tres conceptes-clau de D-1. Només definirem (Z2)
els que estan exactament a mig camí ( x = y = z) entre els vuit
conceptes-clau de D-1.

|K’’| = |P’’| = |T’’| = |V’’|

R

→

3 x2 = R2 → x = ±

→

R sin 35’264.39 = ± 0,091.888,149

Fig. 0-6.- Dialèctica 3 ( 034.2)

3

= ± 0,091.888,149
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Fig. 0-7.- Les quatre esferes canòniques de la D3 (036)
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4) Dialèctica 4 o pentalisme. La realitat es defineix com a compresa dins d’una
pentacel·la de cinc diferents extrems no en un mateix espai tridimensional.
Aquesta oposició tetradimensional oscil·lant, contradictòria i complementària
rep també el nom de “Pèntade”. S’expressa en el nostre model per una
hiperesfera (inequívocament determinable per cinc punts que no estiguin en un
mateix espai 3D), en un espai de quatre dimensions perpendiculars i vuit sentits
oposats dos a dos, amb vuit punts cardinals també oposats dos a dos. A part de la
nostra, no coneixem una altra filosofia que treballi a aquest nivell dialèctic. En el
nostre model (vegi’s la Guia de classificació pàg. 18: 25.- “Les cases de
l’univers”), els quatre dualismes, presos quatre a quatre perpendicularment,
només permeten una hiperesfera pentàdica, representada per dues boles (dos
hemihiperesferis) tridimensionals. Entre cada quatre punts veïns, no en un
mateix pla, ans en forma de tetraedre (a 90º, presos dos a dos) verds, intercalem
una categoria nova (en el baricentre del tetraedre) (P4) de color blau (fig. 0-9
[pàg. 25], 0-10[pàg. 26] i 0-15[pàg. 27]). Vuit noves categories en cada bola
multiplicat per dues boles fan setze noves categories quaternàries. Quan els cinc
o més extrems són en un mateix espai 3D estem davant un tetralisme encobert.
No és el nostre cas.
Vuit categories verdes primàries + vint-i-quatre negres secundàries + trenta-dues roges
terciàries + setze blaves quaternàries fan un total de vuitanta categories determinades en
el nostre model: estrelles lluents d’una gran constel·lació en forma d’hiperesfera, que
anomenem Globàlium (vegi’s fig. 0-12[pàg. 28]).
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Dels quatre espais bàsics {1}, presos tots quatre ensems, es deriva un únic espai
quaternari final
{41} Cernent - Parença - Tensió - Voltant (k x p x t x v)
de quatre dimensions (E1×E2×E3×E4) limitades (hipercub regular)
E4= 0,318.3094

amb vuit (23) combinacions de dos sentits oposats,
cadascuna
{411} (– – – –)
{415} (– + – –)
{419} (+ – – –)
{41D} (+ + – –)
{412} (– – – +)
{416} (– + – +)
{41A} (+ – – +)
{41E} (+ + – +)
{413} (– – + +)
{417} (– + + +) {41B} (– – + +){41F} (+ + + +)
{414} (– – + –)
{418} (– + + –)
{41C} (+ – + –){410} (+ + + –)

Fig. 0-9 Dialèctica 4-1(044.2)
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Segons condició dialèctica de circularitat (volum hiperesfèric)
2

x 2 + y + z2 + v2 – R2 = 0
→

x= ±

z= ± R
→

2

y= ±

R − x − z −v

2

v= ±

R − x − y −z

R − y − z −v
2

2

2

−

x

2

2

−

y −v
2

2

2

2

2

2

2

2

2

v = R sin 30º, z = R cos 30º sin 35’264.39º,
y = cos 30º cos 35’º… sin45º, x = R cos 30º cos 35’…º cos 45º

Es poden definir incomptables conceptes en l’espai tridimensional del volum
hiperesfèric entremig de cada quatre dels vuit conceptes-clau de D-1 (tetraedre
regular esfèric).
Només definirem (Z2) els que estan precisament a mig camí (x = y = z = v) entre els
vuit conceptes-clau de D-1.
|K’’’| = |P’’’| = |T’’’| = |V’’’|

→
→

4 x2 = R2 → x = ± R 2 = ± 0,079.577.471
R sin 30º = ± 0,079.577.471

Fig. 0-10. Dialèctica 4-2 (044.2)
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Fig. 0-15.- Els 16 tetràedres hiperesfèrics (046)
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TERME
111. PRÀCTICA
112. TEORIA
121. NOÜMEN
122. FENOMEN
131. SUBJECTE
132. OBJECTE
141. PLASMA
142. MÓN
211. AMOR
212. EXPERIÈNCIA
213. ANÀLISI
214. SÍNTESI
221. SENTIMENT
222. SIGNE
223. SIGNIFICAT
224. SENTIT
231. CAOS
232. COSMOS
233. COSMOVISIÓ
234. CAOVISIÓ
241. METAPSÍQUICA
242. METAFÍSICA
243. CIÈNCIA
244. ART
251. CONFINAMENT
252. COMUNIÓ
253. EXACTITUD
254. ATZAR
261. FELICITAT
262. INTENCIÓ
263. AFINITAT
264. BOSÓ
311. MÍSTICA
312. ÈTICA
313. TÈCNICA
314. PSÍQUICA
315. MÍTICA
316. IDEICA
317. LÒGICA
318. ESTÈTICA
321. MAGMA
322. REGNE
323. POLIDESA
324. TURBULÈNCIA
325. SUBLIMITAT
326. HARMONIA
327. PRECISIÓ
328. PROBABILITAT
331. EMBRIAGUESA
332. DESIG
333. OBLIGACIÓ
334. PRODIGI
335. FOLLIA
336. ASTÚCIA
337. CONVENCIÓ
338. RARESA
341. LETARGIA
342. GENI
343. ÒRGAN
344. ORGÓ
345. TRÀNSIT
346. AGUDESA
347. FUNCIÓ
348. ONA
411. AKAIXA
412. ECUMENE
413. ECOLOGIA
414. ÀPEIRON
415. PASSIÓ
416. COMUNITAT
417. ECONOMIA
418. ACCIÓ
419. TIAMAT
41A. DIVINITAT
41B. ARQUETIP
41C. ARKHÉ
41D. GLÒRIA
41E. BELLESA
41F. DETERMINACIÓ
41G. INDETERMINACIÓ

SÍMBOL
(PRÀ)
(TEO)
(NOÜ)
(FEN)
(SUB)
(OBJ)
(PLA)
(MÓN)
(AMO)
(EXP)
(ANÀ)
(SÍN)
(STM)
(SGE)
(SGT)
(STT)
(CAS)
(COS)
(COV)
(CAV)
(MTP)
(MTF)
(CIÈ)
(ART)
(CFN)
(CMN)
(EXC)
(ATZ)
(FEL)
(INT)
(AFI)
(BOS)
(MÍS)
(ÈTI)
(TÈC)
(PSÍ)
(MÍT)
(IDE)
(LÒG)
(EST)
(MGM)
(RGN)
(POL)
(TRB)
(SLM)
(HAR)
(PCS)
(PRB)
(EBR)
(DSG)
(OBL)
(PRD)
(FOL)
(AST)
(CNV)
(RAR)
(LET)
(GEN)
(OGN)
(ORG)
(TRS)
(AGU)
(FUN)
(ONA)
(AKA)
(ECU)
(ECL)
(ÀPE)
(PAS)
(COM)
(ECN)
(ACC)
(TIA)
(DIV)
(ARQ)
(ARK)
(GLO)
(BEL)
(DET)
(IDT)

DIMENSIONS
–k, 0, 0, 0.
+k, 0, 0, 0.
0, –p, 0, 0.
0, +p, 0, 0.
0, 0, –t, 0.
0, 0, +t, 0.
0, 0, 0, –v.
0, 0, 0, +v.
–k, –p, 0, 0.
–k, +p, 0, 0.
+k, +p, 0, 0.
+k, –p, 0, 0.
–k, 0, –t, 0.
–k, 0, +t, 0.
+k, 0, +t, 0.
+k, 0, –t, 0.
–k, 0, 0, –v.
–k, 0, 0, +v.
+k, 0, 0, +v.
+k, 0, 0, –v.
0, –p, –t, 0.
0, –p, +t, 0.
0, +p, +t, 0.
0, +p, –t, 0.
0, –p, 0, –v.
0, –p, 0, +v.
0, +p, 0, +v.
0, +p, 0, –v.
0, 0, –t, –v.
0, 0, –t, +v.
0, 0, +t, +v.
0, 0, +t, –v.
–k, –p, –t, 0.
–k, –p, +t, 0.
–k, +p, +t, 0.
–k, +p, –t, 0.
+k, –p, –t, 0.
+k, –p, +t, 0.
+k, +p, +t, 0.
+k, +p, –t, 0.
–k, –p, 0, –v.
–k, –p, 0, +v.
–k, +p, 0, +v.
–k, +p, 0, –v.
+k, –p, 0, –v.
+k, –p, 0, +v.
+k, +p, 0, +v.
+k, +p, 0, –v.
–k, 0, –t, –v.
–k, 0, –t, +v.
–k, 0, +t, +v.
–k, 0, +t, –v.
+k, 0, –t, –v.
+k, 0, –t, +v.
+k, 0, +t, +v.
+k, 0, +t, –v.
0, –p, –t, –v.
0, –p, –t, +v.
0, –p, +t, +v.
0, –p, +t, –v.
0, +p, –t, –v.
0, +p, –t, +v.
0, +p, +t, +v.
0. +p, +t, –v.
–k, –p, –t, –v.
–k, –p, –t, +v.
–k, –p, +t, +v.
–k, –p, +t, –v.
–k, +p, –t, –v.
–k, +p, –t, +v.
–k, +p, +t, +v.
–k, +p, +t, –v.
+k, –p, –t, –v.
+k, –p, –t, +v.
+k, –p, +t, +v.
+k, –p, +t, –v.
+k, +p, –t, –v.
+k, +p, –t, +v.
+k, +p, +t, +v.
+k, +p, +t, –v.

Fig. 0-12 Els 80 Termes (046)

ANTITERME
TEORIA
PRÀCTICA
FENOMEN
NOÜMEN
OBJECTE
SUBJECTE
MÓN
PLASMA
ANÀLISI
SÍNTESI
AMOR
EXPERIÈNCIA
SIGNIFICAT
SENTIT
SENTIMENT
SIGNE
COSMOVISIÓ
CAOVISIÓ
CAOS
COSMOS
CIÈNCIA
ART
METAPSÍQUICA
METAFÍSICA
EXACTITUD
ATZAR
CONFINAMENT
COMUNIÓ
AFINITAT
BOSÓ
FELICITAT
INTENCIÓ
LÒGICA
ESTÈTICA
MÍTICA
IDEICA
TÈCNICA
PSÍQUICA
MÍSTICA
ÈTICA
PRECISIÓ
PROBABILITAT
SUBLIM
HARMONIA
POLIDESA
TURBULÈNCIA
MAGMA
REGNE
CONVENCIÓ
RARESA
FOLLIA
ASTÚCIA
OBLIGACIÓ
PRODIGI
EMBRIAGUESA
DESIG
FUNCIÓ
ONA
TRÀNSIT
AGUDESA
ÒRGAN
ORGÓ
LETARGIA
GENI
DETERMINACIÓ
INDETERMINACIÓ
GLÒRIA
BELLESA
ARQUETIP
ARKHÉ
TIAMAT
DIVINITAT
ECONOMIA
ACCIÓ
PASSIÓ
COMUNITAT
ECOLOGIA
ÀPEIRON
AKAIXA
ECUMENE
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212.5.- CONSTRUCCIONS POLIÈDRIQUES DE LA HIPERESFERA
Podem imaginar que som nens petits i que juguem amb quatre trencaclosques
diferents. Cada trencaclosques té les seves peces iguals entre elles i diferents de les dels
altres trencaclosques. Malgrat això, si muntem adequadament totes les peces de cada
trencaclosques obtindrem, en cada cas, una magnífica projecció en 3D d’una
hiperesfera. Proposem, doncs, quatre construccions diferents de la mateixa hiperesfera
(fig. 2-5). La primera construcció és a base de vuit cubs hiperesfèrics o hexaedres
hiperesfèrics regulars iguals (fig. 0-14[pàg. 7]). La segona, a base de vint-i-quatre
octaedres hiperesfèrics regulars i iguals (fig. 2-11[pàg. 30]). La tercera, a base de trentadues bipiràmides trigonals hiperesfèriques iguals (fig. 2-12[pàg. 31]). I la quarta, setze
tetraedres hiperesfèrics regulars iguals (fig. 0-15[pàg. 27]). Parlem de poliedres
“hiper”esfèrics per indicar que en la figura estan “rectes” i per tant desinflats o aixafats
en 3D i que cal, per construir amb ells la hiperesfera, inflar els poliedres 3D. Parlem de
figures “iguals” quan són superposables amb exactitud. Parlem de figura “regular” quan
té els seus costats iguals i les seves cares també iguals. Parlem de figures “canòniques”
quan les prenem com a referència bàsica de tota altra figura.

Fig.2-5 Poliedres canònics (212.5)
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Fig.2-11 Els vint-i-quatre hiperesfères iguals i regulars
centrats en cadascun del 24 P2 (negres). (212.52)
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Fig.2-12 Les trenta dues bipiràmides hiperesfèriques iguals
centrades en cadescun dels 32P3 (roges)(212.53)
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212.51.- Els vuit cubs hiperesfèrics iguals, regulars i canònics (fig. 2-6[pàg. 6] i 014[pàg. 7]).
Si observem bé les figures al·ludides veurem que podem dividir les dues boles de la
hiperesfera en vuit regions iguals de forma (hiper)cúbica regular, centrades en les vuit
categories verdes o punts cardinals: dos cubs hiperesfèrics (centrats en el mateix centre
de cada bola). Els altres sis estan compartits, mig en cada bola: dos (esquerra i dreta),
dos (amunt i avall) i dos (davant i darrere). Cada cub hiperesfèric (fig. 2-7) té, doncs,
una categoria verda en el centre, sis categories negres en el mig de les seves sis cares,
dotze categories roges en el mig de les seves dotze arestes i vuit categories blaves en els
seus vuit vèrtexs. En total, cada cub hiperesfèric és una constel·lació 3D, octava part de
la hiperesfera completa, amb 27 categories pròpies.

Les cares de cada cub hiperesfèric es repeteixen en els altres cubs hiperesfèrics encarats
amb ell. Repetim que la rectitud dels costats i la planicitat de les cares són aparents. Cal,
com fèiem en el mapamundi, bombar les perspectives aixafades. Cada aresta és un arc
de cercle màxim de 60º. La creu que resulta de la posició conjunta dels vuit cubs
hiperesfèrics és una figura peculiar, tradicionalment anomenada tesseractis, del llatí
(tessera dau), “fet amb daus”, construïda amb els vuit cubs en forma de creu, amb els
quatre braços gaudinians i dalinians (dret, esquerre, davant i darrere). Veurem com a
través d’ella aprenem a moure’ns en 4D. En realitat és un desplegable en 3D d’una
figura 4D. Talment com una creu plana 2D, de sis quadrats és el desplegable d’un cub
3D (vegi’s fig. 2-24). Cal, doncs, aprendre a plegar el tesseractis per obtenir la
hiperesfera. 1.- Totes les rectes del primer són trajectes d’arc de cercle màxim de la
segona. 2.- Per aprendre a orientar-nos i moure’ns resulta útil caminar pels eixos,
determinats entre els centres verds, dels cubs hiperesfèrics encarats: centre verd del 1r.
cub hiperesfèric – 45º - centre negre de la cara comuna dels dos primers cubs
hiperesfèrics encarats – 45º - centre verd del 2n. cub hiperesfèric – 45º - centre negre de
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la cara comuna del 2n. i del 3r. cubs hiperesfèrics encarats – 45º - centre verd del 3r.
cub hiperesfèric – 45º - centre negre de la cara comuna del 3r. i 4t. cubs hiperesfèrics
encarats – 45º - centre verd del 4t. cub hiperesfèric antagònic – 45º - centre negre de la
cara comuna del 4t. i 1r. cubs hiperesfèrics encarats – 45º - es tanca el cercle
hiperesfèric amb el centre verd del 1r. cub hiperesfèric. 3.- Observi’s que en 3D
s’ajunten 4 cubs en cada aresta comuna; en canvi en la hiperesfera només s’ajunten 3
cubs hiperesfèrics, perquè són inflats. 4.- Similarment en 3D s’ajunten 8 cubs en cada
vèrtex comú; en canvi en la hiperesfera només s’ajunten 4 cubs hiperesfèrics per la
mateixa raó. 5.- Vegi’s també que no resta cap cara oberta a l’exterior. S’encaren
talment les unes amb les altres que totes miren endins de la hiperesfera, que no té
superfície exterior! És tan fascinant la hiperesfera que el nostre geni de l’arquitectura,
Antoni Gaudí, encisat, la col·locava al cim dels seus edificis en forma de creu
hipercúbica. També el nostre gran pintor, Salvador Dalí, influït per Gaudí i el misteri de
la hiperesfera, realitzà un quadre memorable “El Crist Hipercub”, on Jesús és crucificat
en una creu hipercúbica.

212.52.- Els vint-i-quatre hiperoctaedres iguals, regulars i canònics (fig. 2-11[pàg.
30]).
Si dèiem que una categoria verda tenia com a veïns propers vint-i-sis punts: 6 negres,
que estan a 45º de distància, un al mig de cada cara; 12 roigs, a 57º de distància, un al
mig de cada aresta i 8 blaus, a 60º de distància, un a cada vèrtex, tot plegat en forma
d’hipercub, i hi havia vuit cubs hiperesfèrics, que formaven tota la hiperesfera, perquè
hi ha només vuit categories verdes, així ara direm que cada categoria negra té com a
veïns propers deu punts (fig. 2-8): 2 verds, a 45º de distància, un en cada extrem de cada
octaedre hiperesfèric, quatre blaus també a 45º de distància, un a cada vèrtex de
l’“equador” de la figura i quatre roigs a 35º de distància, un en cada punt mig de les
quatre arestes de l’“equador”, tot muntat en forma d’octaedre hiperesfèric. I hi ha vint-iquatre octaedres hiperesfèrics, que formen tota la hiperesfera, perquè hi ha vint-i-quatre
categories negres. Caldrà aquí aprendre també a navegar d’un octaedre hiperesfèric a un
altre de veí, com qui passa d’una comarca a una altra.

Fig. 2-8 Un dels vint-i-quatre octaedres regulars canònics (Nucli negre)
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212.53.- Les trenta-dues bipiràmides trigonals hiperesfèriques iguals i canòniques
(fig. 2-12[pàg. 31]).
Semblantment, diem que cada categoria roja té com a veïns propers vuit punts (fig. 29): dos blaus a 30º de distància, un en cada extrem de la bipiràmide trigonal
hiperesfèrica, tres de verds a 55º de distància, un a cada vèrtex de l’“equador” de la
figura i tres negres a 35º de distància, un en cada punt mig de les tres arestes de
l’“equador”, tot plegat en forma de bipiràmide trigonal hiperesfèrica. I hi ha trenta dues
bipiràmides trigonals hiperesfèriques, que formen tota la hiperesfera, perquè hi ha
trenta-dues categories roges. Caldrà també aquí exercitar-se a moure’s àgilment d’una
bipiràmide trigonal hiperesfèrica a una de veïna seva, amb tota facilitat.

35
212.54.- Els setze tetraedres hiperesfèrics iguals, regulars i canònics
(fig. 0-15[pàg. 27]).
Finalment tenim que cada categoria blava té com a veïns propers catorze punts (fig. 210): quatre verds a 60º de distància, un a cada vèrtex del tetraedre hiperesfèric, sis
negres a 45º de distància, un en la meitat de cada aresta i quatre roigs a 30º de distància,
un en el mig de cada cara, tot plegat en forma de tetraedre hiperesfèric. Hi ha setze
tetraedres hiperesfèrics, que formen tota la hiperesfera, perquè hi ha setze categories
blaves. Com exemple de la sorprenent i inquietant naturalesa corba de la hiperesfera,
construïda mitjançant qualsevol dels models polièdrics hiperesfèrics esmentats, em
permeto d’inserir aquí un excurs sobre les rares qualitats de la hiperesfera de setze
tetraedres hiperesfèrics, escrita ja fa temps, amb unes certes pretensions literàries, per
reposar una mica d’aquestes darreres explicacions tan àrides per a aquells als qui no
agrada la geometria. Es podrien descriure semblantment els moviments i les
metamorfosis en l’interior de la hiperesfera de cubs hiperesfèrics (212.51), de la
hiperesfera d’octaedres hiperesfèrics (212.52) o de la hiperesfera de bipiràmides
trigonals hiperesfèriques (212.53).

Figura 2-10 Un dels setze tetraedres regulars canònics (Nucli blau)
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212.541.- “CASTELL GÒTIC DE LES SETZE CAMBRES CRISTAL·LINES”
“Són les sis de la tarda d’un dilluns d’hivern, 23 de desembre de 1996. Ja és fosc.
“Enceto la redacció del Castell gòtic de les setze Cambres cristal·lines, en una sala de
treball, tranquil·la i ordenada, que mira a la Plaça Reial de la Ciutat Vella de Barcelona.
Estic sol. La plaça, sempre bulliciosa, està, de moment, miraculosament callada. Les
llargues palmeres guaiten per la meva finestra, de fora a dins, encuriosides, a veure què
faig. Damunt la taula, només l’ordinador i un plànol aproximat del complicat Castell,
per no perdre-m’hi.
“Aquest és un castell estrany; esgarrifa de pensar-hi. És exageradament esquerp, kafkià.
No té portes ni finestres, no té entrades ni sortides. No té parets externes, ni teulada, ni
fonaments. Inimaginable! Abans de començar a descriure’l, jo ja hi era. No hi he entrat.
He estat concebut, he nascut i m’he criat a dins. En sóc presoner de tota la vida. Caldrà,
doncs, descriure’l des de dins d’ell mateix.
“Té setze cambres, en forma de tetraedre regular que és una piràmide de tres cares
(triangles equilàters) iguals entre elles i iguals a la base. Les setze cambres també són
iguals entre elles, màgicament transparents, les unes respecte de les altres,
d’arquitectura semblant a la gòtica, amb les seves corbes característiques. Lector, potser
que prenguis paper i llapis i tractis de fer algun dibuix que representi allò que t’estic
descrivint. El castell podria distribuir-se internament d’altres maneres, per exemple amb
vuit cambres cúbiques iguals i regulars (212.51), amb vint-i-quatre cambres
octaèdriques (212.52) o amb trenta-dues cambres en forma de bipiràmide trigonal
(212.53).
“Si no hi ha cap espai defora que permeti mirar-se les setze cambres a títol d’espectador
extern, caldrà mirar cada cambra des de dins d’ella mateixa o des de qualsevol de les
altres cambres. També ací la visió ens sorprèn. Cada cambra és un tetraedre rar, inflat
(tècnicament se’n diu hiperesfèric) en els costats o arestes, en les parets o cares i, fins i
tot, de forma difícil de dir i d’imaginar, inflat en l’interior d’ell mateix. Tot trajecte
intern, aparentment recte, és en realitat corb, com quan camines sobre la superfície de la
terra. Però això s’esdevé fins i tot en la direcció vertical.
“Les quatre parets, que formen cada cambra, fetes del cristall més fi, són triangles
equilàters iguals, també superficialment inflats (esfèrics), de costats també linealment
corbats, (arcs de circumferència de 90º), talment que per tot arreu apareixen ogives i
voltes que recorden una catedral gòtica, sense base o amb tantes bases com costats,
surant en un espai sense gravetat. Qualsevol de les quatre parets cristal·lines de cada
cambra pot funcionar com si fos el terra per posar-hi els peus, un terra triangular, ogival,
bombat cap a baix, còncau. Les altres tres parets o cares, preses conjuntament,
esdevindran, aleshores, una cúpula de piràmide triangular gòtica amb tres ogives, també
còncaves. Però he dit que no hi ha gravetat. No hi ha amunt i avall. La cambra ogival es
pot posar en qualsevol posició, talment estigués surant en l’espai exterior lluny de tota
atracció gravitatòria. No hi ha ni terra ni sostre o tot pot ser terra o sostre.
“La transparència essencial permet a un imaginari colom, fet de llum, de voleiar, d’una
cambra a l’altra, sense barreres de cap classe. Hi ha, tanmateix, com uns estels, uns
punts de llum (P) especials, tot i que també transparents, travessables, però de diferent
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qualitat de lluminositat: P1 de llum verda, P2 de llum negra, P3 de llum vermella, P4
de llum blava, que representen senyals de referència i llocs d’acolliment, on el colomllum voleiador pugui trobar repòs de tant en tant i, si més no, orientació de posició en el
vol. Passarem a descriure breument aquestes quatre classes d’estrelles:
“Vuit, en total, estels primers verds (8 P18), cadascun dels quals il·lumina
simultàniament vuit cambres, confluents en ell per llurs vèrtexs. Quatre d’aquests estels
primers verds ocupen els quatre vèrtexs de cada cambra gòtica. [El subíndex del punt
marca el nombre de cambres tetraèdriques que conflueixen en ell].
“Vint-i-quatre, en total, estels segons negres (24 P24), cadascun dels quals mira
simultàniament a quatre cambres, confluents en ells per llurs arestes. Sis d’aquests
estels segons negres ocupen el punt mig de cadascuna de les sis arestes o nerviacions de
cada cambra gòtica.
“Trenta-dos, en total, estels tercers vermells (32 P32), cadascun dels quals mira
simultàniament a dues cambres, confluents en ell. Quatre d’aquests estels ocupen el
punt mig (baricentre de cara) de cadascuna de les quatre cares o parets triangulars de
cada cambra gòtica.
“En el centre (baricentre de cambra) de cadascuna de les setze cambres hi ha un punt
quart blau (16 P41), que il·lumina des del centre i caracteritza tota la cambra, a la qual
donarà el seu nom.
“En resum, cada cambra forma una petita constel·lació de punts lluminosos clavats en
les seves parets. Té un estel central (P4). En té catorze de perifèrics, que limiten amb les
cambres veïnes: 4 P32 vermells, al mig de cada cara, els més propers al centre, 6 P24
negres, al mig de cada aresta i 4 P18 verds, un en cada vèrtex, els més allunyats del
centre.
“La suma dels estels de les quatre classes de tot el castell fan vuitanta. És, doncs, un
rutilant palau desentenebrit per vuitanta lluminàries que es reflecteixen i repeteixen fins
a l’infinit per les parets cristal·lines que amb llur concavitat o curvatura recullen i
concentren els esverats raigs de llum que tendeixen a dispersar-se.
“Tot saltant d’un punt a l’altre, a través d’aquestes fites lluminoses, que en direm
categories, es pot passar d’una cambra a qualsevol de les seves veïnes i així
successivament fins a les més allunyades, en totes les direccions de l’espai. Això és
vàlid per a les vuitanta referenciades, P4 → P1, P4 → P2, P4 → P3, etc., i per a les
innombrables que podríem anar situant en l’endemig.
“Però no oblidem que les direccions, per rectes que semblin, sempre són corbes i, tant si
es vol com si no, en recórrer-les, es van donant voltes més o menys amples i, tard o
d’hora, sempre es pot retornar al punt de partida. És la conseqüència d’aquella propietat
d’aquest castell, esmentada més amunt: tot i que no ho sembli, no es pot fer cap trajecte
recte. El castell és tridimensional. En això no hi ha misteri. Hi ha, tanmateix, una
curvatura permanent en tots els llocs del castell en una dimensió desconeguda, la quarta.
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“Com també he dit, no hi ha cap paret que limiti amb l’exterior. Totes limiten amb les
d’altres cambres, de les quals no es poden desenganxar. Tanmateix, per a fer això
possible, aquest castell gaudeix d’unes parets singulars. Com si fossin elàstiques.
“Si et situes al bell mig d’una cambra, en el seu estel quart blau (P41); veuràs, com
s’escau, les quatre cares triangulars còncaves amb els seus corresponents estels tercers
vermells (P32) al mig; veuràs, també, els sis nervis o arestes corbs i còncaus de les
ogives amb els corresponents lluents estels negres segon (P24) i veuràs els quatre
vèrtexs amb els corresponents lluentíssims estels verds primers (P18), que marquen
quatre punts cardinals no estrictament oposats, que no tenen res a veure amb el nord, el
sud, l’est i l’oest.
“Quan, però, et bellugues i t’acostes a una paret o a una aresta, aquestes es van aplanant
o tornant rectes. En el moment de travessar-les, semblen plana la paret o recta l’aresta.
“En passar a la cambra veïna, parets i arestes es van blegant al revés en la nova direcció.
“I, en situar-te al centre de la cambra veïna, arestes i parets esdevenen còncaves per a la
nova posició i semblen convexes per a l’antiga.
“Aquestes són les principals característiques del Castell gòtic de les setze Cambres
cristal·lines. No és damunt d’una terra aliena a ell. Sura en un “cel buit” on res no hi ha,
o, millor, no sura enlloc. No hi ha més lloc que el que s’estén en el seu interior, sense
gravetat externa, sens cap cosa que el reclami des de l’exterior. I els vuit estels verds
primers, més els vint-i-quatre estels negres segons, més els trenta dos punts lluminosos
vermells tercers, més els setze punts lluminosos blaus quarts formen el magnífic conjunt
de vuitanta estels lluminosos que configuren la Gran Constel·lació general -la imatge de
la meva realitat hiperconscient completa, de moment, mentre no sorgeixin sorpreses
novadores- enmig de la nit no mental.
“La singular i fascinant constel·lació general sorgí, en esclat admirable, d’un gran cos
celestial únic incandescent, la Mònada, misteriós Ou primigeni, on tot hi era i on res
encara no hi era.
“Cada estel pot ser visitat, un a un, en l’actual grau de desplegament del conjunt del
castell. Cada estel és tot un món, una riquesa pregona, un tresor en ell mateix,
independentment del valor dels altres estels. S’estimen molt. Juguen junts, en diverses
combinacions. De llur combinació dinàmica s’obtenen meravelles, el desplegament de
la infinita varietat del món. Malgrat els aparents i convencionals números d’ordre, no
n’hi ha un que valgui més que un altre. Hem pres els vuit estels primers com a
explicadors de tots els altres, però hauríem pogut prendre vuit altres estels,
convenientment triats com a punt de referència bàsic i els actuals estels primers
esdevindrien segons, tercers o quarts. Cadascun té la seva gràcia peculiar que, en allò, el
fa autoritat devers els altres. Recomano deturar-se reverencialment en cada un d’ells i
revisar l’entorn des d’aquell punt de vista, des d’aquella talaia estel·lar. No tots hem de
viure-ho tot. Però la revisió de tots els punts de referència duu a major comprensió dels
altres, a millor col·laboració amb ells i a una més acurada consciència de les pròpies
mancances i febleses. Cada estel puntual té veïns més o menys propers. Es pot prendre
com a unitat de distància corba (riemanniana) la distància màxima entre un punt i ell
mateix després d’haver donat la volta més gran possible per tot el castell (el cercle
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màxim). La resta de distàncies seran decimals de la unitat. Les indicarem entre parèntesi
amb el superíndex (c). També es poden expressar en graus (º) de circumferència
màxima, la totalitat de la qual és de 360º.
“Cadascú pot triar l’amplitud del salt que vulgui fer al punt següent. Els alegres i
agosarats metafísics, artistes i místics faran salts llargs. Els calculadors i seriosos
científics i filòsofs caminaran pas a pas, d’un estel al seu veí més immediat. Tot saltant
de l’un a l’altre es pot recórrer tot l’espai. Però es pot explorar de mil maneres diferents.
Invito el lector a seguir, segons el seu gust, trajectes ben variats. Cada punt és una
cruïlla que marca moltes direccions possibles, i es poden triar seqüències ben diferents
amb l’obtenció de visions també ben diferents de la realitat global. El lector pot
esdevenir així actor d’un seu viatge i autor d’un “seu llibre”.
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212.6.- LA SIMETRIA MÓN – PLASMA (de Josep Colet) (fig. 2-22[pàg. 42]).
Josep Colet, poeta i col·laborador nostre, fidel i crític, en la investigació de Globàlium,
s’adonà que, si polaritzàvem la hiperesfera de forma que un pol fos MÓN i l’altre,
PLASMA, els dos nous punts cardinals de la nova quarta dimensió “voltant”, restava el
conjunt dividit aproximadament en tres esferes, la neutral (fig. 2-16[pàg. 40]), la
mundana (fig. 2-15[pàg. 41]) i la plàsmica (2-17[pàg. 41]). Com si tot plegat fos una
esfera 3D (ara hiperesfera 4D) on el pol nord fos, per exemple, MÓN (una categoria); el
tròpic de Càncer, l’esfera mundana (26 categories); l’equador, l’esfera neutral (26
categories); el tròpic de Capricorn, l’esfera plàsmica (26 categories) i el pol sud,
PLASMA (una categoria). Total: les 80 categories del Model major.
Aquesta manera de veure la hiperesfera té l’avantatge que enmig hi ha l’esfera neutra
que coincideix amb el Model menor (1), que ja tenim estudiat abastament i que, per tant,
és prou coneguda. Ací recomano repassar el Model menor, aprendre de memòria les
seves 26 categories i imaginar-se-les mentalment (si cal ajudada la imaginació per un
dibuix fet de memòria per un mateix). I, a continuació, només cal afegir per una banda
la corresponent categoria mundana i per l’altra, la plàsmica. Apareixen així 26 tríades,
cadascuna centrada en una categoria del Model menor. Cada tríade palesa un interès
filosòfic gran. Caldrà, ací també, memoritzar les 26 tríades i llur lloc en les esferes.
Aquest procediment és molt útil i simple en la pràctica de l’ús del Model major.
No cal dir que, tal com l’hem presentat en l’exposició i en les figures, aquest mètode
esdevé molt polaritzat en el quart eix “voltant” (MON – PLA), novetat del Model
major. Si volem assolir una agilitat madura en l’ús del Model haurem, a més a més,
d’exercitar-nos en el maneig de la hiperesfera polaritzada segons les altres possibilitats:
TEO – PRA, FEN – NOU i SUB - OBJ. En aquests altres casos la distribució de les
categories en les tres esferes (neutral, dreta i esquerra) seria diferent. Pot constituir un
exercici pràctic dissenyar les tres esferes amb cadascuna de les altres tres polaritzacions.

Figura 2-16
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Figura 2-15

Figura 2-17
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212.7.- EL JOC DE LES VUITANTA CARTES
Primerament oferim el llistat de les 80 categories, ordenades per colors (fig. 0-12[pàg.
26]). A continuació presentem les vuitanta cartes corresponents, concentrades en un foli
(fig. 2-23). Existeix el joc de les 80 cartes separades.

Figura 2-23
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1.- Les 8 primeres, les verdes, tenen un símbol simple cadascuna. Són les bàsiques. Cal
explicar-les sense referència a altres categories com no sigui l’oposada. Les altres
s’explicaran a partir d’aquestes primeres.
2.- Les 24 següents, les negres, tenen els símbols compostos de dos dels símbols senzills
verds. Cada categoria negra és el punt mig entre dues categories verdes veïnes. Per
saber, doncs, què significa cada categoria negra cal consultar i ajuntar les dues
categories verdes simbolitzades en ella. Així: AMOR té de símbol una aspa i un petit
cercle ple central. L’aspa és el símbol de NOÜMEN. El cercle és el símbol de la
PRÀCTICA. AMOR, doncs, serà “el Noümen portat a la pràctica”.
3.- Les 32 següents, les roges, tenen els símbols compostos de tres dels símbols senzills
verds, o d’un de verd i un de negre. Cada categoria roja és el punt mig (baricentre) entre
tres categories verdes veïnes o el punt mig entre una de verda i una de negra veïnes. Per
saber què significa cada categoria roja cal consultar i ajuntar les tres categories verdes o
les dues, verda i negra, veïnes, simbolitzades en ella. Així MÍSTICA té de símbol una
aspa, un cercle ple i una creu. Equivalen a NOÜMEN + PRÀCTICA + SUBJECTE:
“noümen pràctic subjectiu”. O bé AMOR + SUBJECTE: “amor subjectiu”. O bé
METAPSÍQUICA + PRÀCTICA: “metapsíquica pràctica”. O bé SENTIMENT +
NOÜMEN: “sentiment noümènic”.
4.- Les setze següents, les blaves, tenen els símbols compostos de quatre dels símbols
senzills verds, o de dos de negres, o d’un verd i un roig. Cada categoria blava és el punt
mig (baricentre) entre quatre categories verdes veïnes, el punt mig entre dues de negres
o el punt mig entre una de verda i una de roja veïnes. Per saber què significa cada
categoria blava cal consultar i ajuntar les quatre categories verdes o les dues negres o la
verda i la roja veïnes, simbolitzades en ella. Així ECUMENE té de símbol l’aspa, el
cercle ple, la creu i quatre punts en els extrems. Equivalen a NOÜMEN + PRÀCTICA +
SUBJECTE + MÓN: “noümen pràctic subjectiu del món”. O bé AMOR + INTENCIÓ:
“amor intencional”. O bé COMUNIÓ + SENTIMENT: “comunió de sentiments”. O
bé METAPSÏQUICA + COSMOS: “metapsíquica còsmica”. MÓN + MÍSTICA:
“món místic”. O bé REGNE + SUBJECTE: “ el Regne com a subjecte”. O bé
NOÜMEN + DESIG: “noümen desitjós”. O bé GENI + PRÀCTICA: “genialitat
pràctica”.
Amb aquestes cartes es poden fer mil jocs i establir milers de relacions més o menys
àmplies. Aclareix amb precisió implicacions de cada tema triat amb els altres temes
afins, llunyans o antagònics. Amb una mica d’entrenament es pot fer servir sense
entendre la geometria de la hiperesfera. Els símbols et van guiant per la xarxa, sempre
corba, del Model, sense haver-te’n de preocupar. No és un joc de sort, d’aquells que tant
agraden a la gent, de “tirar les cartes a veure què en surt”. Cal saber seleccionar la carta
que a un en un moment determinat l’interessa i saber-se bellugar pel seu entorn per
veure les derivacions, els condicionaments, les tendències i fins i tot les oposicions,
incomprensions etc., que voleien al seu entorn. Val per a persones individuals i per a
grups. En parlarem més a l’exposició analítica de cada categoria (22-25) i a les
aplicacions (26).
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212.8.- ITINERARIS DIRECTES .
Podem imaginar la hiperesfera com una gran ciutat, on les categories serien estacions
o parades de metro. El metro enllaçaria totes les categories amb totes les categories
sempre per les vies més directes (arcs de cercles màxims). Cada línia de metro tindria
un número per distingir-la de les altres. Cada línia de metro donaria la volta a la
hiperesfera sencera tot passant sempre pel pol oposat al punt de partida. Cada categoria
esdevé una cruïlla o correspondència entre línies de metro. El càlcul és complex. Ja el
tenim fet. Ens surten 362 cercles màxims que passen sobre les vuitanta categories. Hi ha
1.808 salts o trams mínims entre estació i estació. En cada categoria verda conflueixen
tretze línies de metro. En cada categoria negra en conflueixen vint-i-una. En cada
categoria roja o blava en conflueixen vint-i-cinc. Està tot molt ben comunicat pel
“servei públic”. La xarxa és francament densa. Representa un petit model de com les
paraules del nostre cervell estan relacionades inconscientment les unes amb les altres.
També és un exemple de com podrien arribar a ser les nostres enciclopèdies i
diccionaris amb les seves relacions exhaustives i ben determinades. Evidentment aquí
no excloc de cap manera la potestat, exercida des de sempre pels poetes, de transgredir
el significat socialment establert de les paraules per crear paraules, continguts i
relacions nous.
El tram més curt entre dues categories és de 30º (1/12 de cercle màxim) entre els P3 i
els P4 més propers. Hi ha 64 d’aquests trams. Després, el tram de 35’2º entre els P2 i els
P3 més propers. N’hi ha 96. Després, el tram de 45º entre els P1 i els P2 (48) i entre els
P2 i els P4 (96). Després, el tram de 48’19º entre els P3 i els P3 (96). Després, el tram
de 54’73º entre els P1 i els P3 (96). Després, el tram de 60º entre els P1 i els P4 (64) i
entre els P2 i els P2 (96). Després, el tram de 65’9º entre els P2 i uns P3, més llunyans
(192). Després, el tram de 73’22º entre els P3 i uns P4 més llunyans (192). Després, el
tram de 90º entre els P2 i uns P3 llunyans (192), entre els P2 i uns P4 llunyans (192) i
entre els P3 i uns P3 llunyans (192). I finalment, el tram més llarg de 106’78º entre els
P3 i uns P4 llunyans (192).
Posem només un exemple per tal que el lector es faci una idea d’un d’aquests trajectes
de cercle màxim i distància mínima: (Línia 3.01) PRA – 60º - ECU – 30º - GEN – 30º DIV – 60º - TEO – 60º - IDT – 30º - ONA – 30º - ACC – 60º - PRA. El lector trobarà
en apèndix la relació dels 362 trajectes (cercles màxims) canònics a través de les
vuitanta categories i un índex amb totes les línies que passen per cada categoria, amb les
estacions immediata anterior i immediata posterior.

Textos..- “...a) els significants són unitats culturals.
b) aquestes unitats s’identifiquen a través d’una cadena dels seus interpretants, tal i
com es donen en una cultura determinada.
c) l’estudi dels signes en una cultura determinada permet definir el valor dels
interpretants en termes de posició i d’oposició dins de sistemes semàntics,
d) postulant aquests sistemes s’aconsegueix explicar les condicions d’existència
dels significats,

46
e) seguint un mètode d’aquest tipus és possible construir un robot que posseeixi una
varietat de camps semàntics i les regles per posar-los en correlació mútua amb sistemes
de significants,
f) a manca de descripció d’un sistema semàntic universal (un sistema que formuli
una visió del món, per tant, una operació impossible, perquè una visió global del món,
amb la interconnexió de les seves manifestacions perifèriques, canvia contínuament),
s’han de POSTULAR els camps semàntics com a instruments útils per explicar
determinades oposicions amb el fi d’estudiar determinats conjunts de missatges.
Evidentment, aquestes observacions posen en qüestió la pretensió de molts exemples de
semàntica estructural de revelar, sens dubte, les estructures immutables i universals del
significat.
La conclusió de propòsit més cauta ens sembla la formulada per Greimas (1970) en un
assaig que es titula precisament “L’estructura semàntica”: “Per estructura semàntica
s’ha d’entendre la forma general de l’organització de diversos universos semàntics –
donats o simplement possibles- de naturalesa social o individual (cultures o
personalitats). Podem considerar com no pertinent la qüestió de si l’estructura semàntica
es troba subtendida a l’univers semàntic o si no és altra cosa que la construcció
metalingüística que explica l’univers en qüestió.”
“Podríem imaginar les unitats culturals particulars com un nombre molt elevat de
boletes contingudes en una capsa: en sacsejar la capsa, es verifiquen diverses
configuracions, veïnatges i connexions entre les boletes. Aquesta capsa constituiria una
font informacional dotada d’alta entropia i constituiria el model abstracte de les
associacions semàntiques en llibertat. Segons l’humor, el coneixement anterior i les
idiosincràsies pròpies, cadascú podria estar en condicions d’arribar a la unitat “bomba
atòmica” o bé a “Mickey Mouse” a partir del lexema /centaure/.
Però el que cerquem és un model semiòtic que expliqui detalladament les connotacions
convencionalment atribuïdes a un lexema. I en conseqüència hauríem de pensar en
boletes magnetitzades que estableixen un sistema d’atraccions i repulsions, de manera
que unes s’apropen i altres no. Aquesta magnetització reduiria les possibilitats de
relació mútua. Constituiria un s-codi.
Millor encara: podríem pensar que cada unitat cultural d’aquest Univers Semàntic
Global emet longituds d’ona que la col·loquen en sintonia amb un nombre limitat
(encara molt ampli) d’altres unitats. També en aquest cas tindríem el model d’un s-codi.
Només que hauríem d’admetre que les longituds d’ona poden canviar a causa dels nous
missatges emesos i que, per tant, les possibilitats d’atracció i repulsió canvien amb el
temps.”
“... el que hem anomenat el ‘codi’ és un reticle complex de subcodis que va molt més
enllà del que puguin expressar categories com ‘gramàtica’, per àmplia que sigui la seva
comprensió. Hauria d’anomenar-lo HIPER-CODI (de la mateixa manera que es parla
d’hipercub) que reuneix diversos subcodis, alguns dels quals forts i estables, d’altres
més dèbils i transitoris.
De la mateixa manera, els codis reuneixen diversos sistemes, alguns forts i estables
(com el fonològic, que roman inalterat durant segles), altres més dèbils i transitoris (de
manera semblant a molts camps i eixos semàntics).
La teoria dels codis només s’interessa pels resultats d’aquest joc, tal i com es presenta
després de la intervenció de la magnetització. La teoria de la producció de signes i del
canvi dels codis s’interessa pel procés pel qual s’imposa la regla a la indeterminació de
la font.
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Però aquesta dificultat de definir totes les regles que formen el codi, en la seva
característica i en el seu nombre, no depèn tan sols del fet que la investigació es trobi en
una fase encara primitiva. Depèn del fet que, com és de suposar, el codi no és una
condició natural de l’Univers Semàntic Global ni una estructura subjacent, de forma
estable, al complex de vincles, i ramificacions que constitueix el funcionament de
qualsevol associació de signes.”
“Però no podem ometre el fet que, des del punt de vista d’aquest llibre, l’única garantia
d’aprehensió d’aquesta activitat creativa segueix essent proporcionada per una teoria
dels codis: ja que el subjecte de qualsevol activitat semiòtica no és altra cosa que el
resultat de la segmentació històrica i social de l’univers, el mateix que ha revelat la
investigació sobre la naturalesa de l’Espai Semàntic Global. Aquest subjecte es presenta
en la teoria dels codis com una manera de veure el món; per conèixer-lo, s’ha de veure
per força com una manera de segmentar l’univers i d’associar unitats expressives amb
unitats de contingut, en un treball durant el qual es fan i es desfan sense descans
aquestes concrecions històrico-semàntiques.
La semiòtica té un sol deure: definir el subjecte de la semiosi mitjançant categories
exclusivament semiòtiques: pot fer-ho perquè el subjecte de la semiosi es manifesta
com el sistema (continu i contínuament incomplet) de sistemes de significació que es
reflecteixen l’un sobre l’altre.
Naturalment, s’ha d’eliminar d’aquesta afirmació qualsevol ombra d’idealisme. Aquí no
estem negant l’existència i la importància dels subjectes empírics individuals i materials
que, quan comuniquen, obeeixen a sistemes de significació i, al mateix temps, els
arrisquen, els critiquen i els canvien.
Estem donant per fet simplement que la semiòtica ha de definir per força aquests
subjectes dins del seu quadre categorial, de la mateixa manera que, en parlar dels
referents com a continguts, no nega l’existència de les coses individuals i dels estats
reals del món, però assigna la seva verificació i la seva anàlisi en funció de propietats
concretes, canvis, veritats i falsedats) a d’altres tipus d’investigació.
En aquest llibre la semiòtica ha tingut el seu subjecte (en el doble sentit de ‘tema’ i de
‘protagonista’), a saber: la SEMIOSI. La semiosi és el procés per mitjà del qual els
individus empírics comuniquen i els sistemes de significació fan possible els processos
de comunicació.”
Eco, Umberto. Tratado de Semiòtica General. Pàg. 157, 224, 227 i 478
Editorial Lumen, S.A. Barcelona, 1985.
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Vist el Model major del Globàlium en el seu conjunt passem ara a descriure les vuitanta
categories una a una. Recordem que en la primera part (1) ja hem explicat a fons les
vint-i-sis categories del Model menor. Però aquí hi tornarem a insistir perquè, a més de
les relacions superficials (en 2D) de cada categoria amb les veïnes de l’esfera, ara,
apareixen noves relacions en l’espai 3D.
Consulti’s la Guia de classificació de les categories:
22 – La pissarra de l’univers
23 – Les carreteres de l’univers
24 – Els territoris de l’univers
25 – Les cases de l’univers,
26 – Algunes aplicacions.
Desenvolupament:
- 80 llibrets: un per a cada categoria.
- Llibres de figures.
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