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Râsinari,	
8	d’abril	de	
1911,	a	12	
quilòmetres	de	
Sibiu,	a	la	
Transilvània,	
tocants	els	
Càrpats,		en	una	
zona	alemana,	
húngara	i	
romanesa,	on	els	
romanesos	eren	
la	última	cosa.		
	
Fill	d’un	pope	
ortodox,	Cioran	
va	sentir	aversió	
a	la	religió	des	
de	molt	petit.	



La	casa	on	va	néixer.	Ara	hi	ha	un	bust	seu	a	davant.	
La	mare,	Elvirei	Comaniciu,	és	la	persona	més	important	de	la	vida	de	Cioran,	
de	la	qual	hereta	el	caràcter,	el	gust	per	Bach		i	la	frase:	“Si	ho	hagués	sabut,	
hauria	avortat”,	pronunciada	quan	ell	tenia	20	anys,	i	ja	en	portava	tres	
d’insomni.	Aquesta	frase,	diu,	irrealitzà	la	seva	vida	per	sempre	més.	



L’imperi	austrohúngar	caurà	tres	anys	més	tard.		
A	l’Emil	Miahi	Cioran	el	va	afligir	de	jove	l’estat	d’humiliació	contínua	del	seu	
país,	aixafat	pels	húngars,	que	eren	a	la	vegada	aixafats	pels	alemanys.	El	seu	
pare	va	posar	noms	llatins	al	seus	dos	germans	i	a	ell	com	a	signe	de	rebel·lió.	
	





DONA	GRAN,	ÀVIA	DELS	CÀRPATS.	

Cioran,	dret	a	l’esquerra,	al	servei	
militar.	



CIORAN VEU A BERLÍN LES DESFILADES NAZIS. ENTRE A LA 
GUÀRDIA DE FERRO.  
 
A LA FOTO, EXULTANT LA VITALITAT AMB UN GRUP D’AMICS, JA A BUCAREST, ON ESTUDIARÀ FILOSOFIA,  AL 
MATEIX TEMPS QUE COMENÇA A ESCRIURE EL SEU PRIMER ASSAIG DESESPERAT, QUE TITULA: “EN ELS CIMS DE 
LA DESESPERACIÓ” (1933). 

El	Feixisme	contamina	Europa.	Any	1933.	Berlín.	



ESCRIU	QUINZE	ARTICLES	A	LA	REVISTA	VREMEA,	DE	TÒ	PATRIÒTIC	I	FEIXISTA,	EXALTANT	LA	VITALITAT	I	LA	
FORÇA.	ESCRIURÀ	TAMBÉ	EL	1936	UN	LLIBRE	SOBRE	ROMANIA,	LA	TRANFIGURACIÓ	DE	ROMANIA,	I	VIU	AMB	
GRAN	PASSIÓ	LA	VIDA	MUNDANA	DE	BUCAREST.	LA	FILOSOFIA	I	ELS	BORDELLS,	DIU,	EREN	TOTA	LA	SEVA	
OCUPACIÓ.	

Cioran	a	la	Guàrdia	de	Ferro																			Cioran	escrivint	de	jove	



En el número sobre Cioran de la revista Herne, es publiquen fragments dels seus textos feixistes. Cioran 
dirà: “ En	aquella	època	vaig	experimentar	en	mi	mateix	com	sense	la	menor	convicció	es	pot	cedir	a	

l’entusiasme”	(CO,	15).	
El 1994, Simone Boué va trobar en la maleta amb la que Emil va arribar a París, un grapat de folis, onze 

dels quals, sota el titol “El meu país”, escrits als anys cinquanta, ell reflexiona sobre la seva passió patriòtica, 
fruit de la humiliació que veia arreu del fet romanès.  La única cosa que guardà Cioran d’aquella etapa, fou 

el catastrofisme i el gust per les aniquilacions, sempre de manera teòrica, perquè fou extraordinàriament 
pacífic en vida.	

 



La nòmina de títols  fúnebres de Cioran 
neix des del seu primer llibre, “En els 

cims de la desesperació” (1933), “El llibre 
de les quimeres” (1936), “De llàgrimes i 

de sants” (1937), “L’ocàs del 
pensament”  (1940) , i “Breviari dels 

vençuts”, escrit duran l’ocupació nazi, ja a 
París. 

 
Just el 1937, Cioran rep una beca per 

estudiar psicologia a París, de l’Institut 
Francès de Bucarest. El seu llibres sobre 
els sants es publica quan ell ja és fora. 

L'escàndol, a Romania, per la irreverència 
del llibre, el decideix a no tornar. Fins i 

tot la seva mare se n’avergonyeix. 
 

Apart d’això, París era el mite de 
qualsevol romanès. I allí es quedarà. 



Cioran	a	les	seves	tres	petites	habitacions	sobre	la	Rue		de	l’Odeon,	on	vivia	
amb	Simone	Boué,	professora	de	Liceu.	

Durant	50	anys	va	viure	en	aquest	racó	deParís,	al	nº	21,	escala	esquerra,	
5è	pis,	no	més	de	50	m2,		comprant	al	mercat,	passejant	pels	Jardins	de	
Luxemburg,		fent	petites	reparacions	domèstiques,	i	enseyant	a	la	seva	
companya	l’última	aforisme	que	ha	escrit,	no	sempre	ben	compresos	per	
ella.		Al	contrari	de	la	seva	literatura,	era	animós	i	vital.	



Cioran,	un	autèntic	flâneur	a	
la	finestra,	des	del	seu	pis	a	la	

Rue	de	l’Odeon	



EL	TERRIBLE	PENSADOR	VA	CONVIURE	CINQUANTA	ANYS	AMB	LA	
PROFESSORA	D’INSTITUT	SIMONE	BOUÉ,	SENSE	FER	RES	MÉS	QUE	
FLANEJAR	PER	PARÍS,	ESCRIURE	AFORISMES	DEMOLIDORS,	ARREGLAR	
POTES	DE	LLIT	O	AIXETES	QUE	GOTEGEN,	I	DISCUTIR	AMB	ELS	
VENEDORS	DEL	MERCAT.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NOTIS L’ACCENTUAT PERFIL JUBERTIÁ DE  
L’HOME AL COSTAT DE  LA SIMONE BOUÉ. 



LA RELACIÓ ENTRE CIORAN I MIRCEA ELIADE VA PASSAR MOMENTS DIFÍCILS 
ARRAN D’UNA NOIA QUE MIRCEA LI VA PRENDRE A L’EMILE, I D’UN ARTICLE 
PROVOCADOR QUE CIORAN VA ESCRIURE SOBRE L’OBRA DE MIRCEA, AL QUAL 
ACUSA DE NO SABER RES DE LES RELIGIONS I DE NO SER UNA PERSONA 
RELIGIOSA, LA QUAL COSA DEU SER  MOLT PROBABLE. 

Cioran,	Ionesco	i	
Mircea	Eliade.	
Amb	Paul	Celan,	
formen	l’equip	
de	romanesos	a	
París.		



NO	TINDRÀ	FILLS,	I	COM	A	J.L.	BORGES,	LA	MULTIPLICITAT	DE	LA	REALITAT	I	
L’ENGENDRAR	LI	PROVOCARAN	SEMPRE	UN	REBUIG	

El 1947, traduïnt a Mallarmé al 
romanés, s’adona de la inutilitat 
de la seva feina. Decideix que ha 
d’escriure en francès, la qual 
cosa li resultarà sempre un 
problema, però l’alliberà del 
passat. 
El 1949, Gallimard li  publica 
Précis de décomposition ( Breviari 
de podridura), llibre central de la 
seva obra dispersa, on apareix la 
imatge que fa d’eix del seu 
pensar: el problema no és ésser, 
ni és morir. El problema és 
néixer. El 1973 traurà De 
l’inconvenient d’haver nascut un 
llibre precisament amb aquest 
títol.  



CIORAN, AMARANTA (?) I SIMONE, PROBABLEMENT EN UN MOMENT DELS 
DOS ANYS FINALS, EN QUÈ A CIORAN EL CAP LI VA COMENÇAR A ANAR NO 
DEL TOT BÉ.  

No ven gaires llibres, i no serà conegut pel gran públic fins a final dels anys 
seixanta, però la crítica l’acull molt bé, i a Espanya l’introduirà un 
entusiasta (?) Fernando Savater, traduint-lo i prologant-lo i estudiant-lo. 



Escriurà	el	1952	els	Sil·logismes	de	
l’amargor,	el	1956,	La	temptació	d’existir,el	1960,	Historia	i	utopia,	el	
1964,	La	caiguda	en	el	temps,	el	1969,	
el	Desgraciat	demiürg,		el	1973,	De	
l’inconvenient	d’haver	nascut,	el	1979,	Desgarrament,	el	1986,	Aquest	
maleït	jo	(	Aveux	et	anathèmes),i	el	
1993,	Breviari	dels	vençuts,	entra	
altres	menors.	El	1995,	any	de	la	seva	
mort,	surten	les	Converses,		recull	
d’entrevistes,	i	el	1997,	Gallimard	
publica	una	antologia	dels	seus	quaderns	inèdits,	Cahiers	1957-1972,	
publicats	en	castellà	el	2000	a	Tusquets,	Barcelona.			

Cioran	rient.	L’humor,	diu,	“és	la	única	excusa	
de	la	vida,	¡la	gran	excusa	de	la	vida!”.	



																															
	
	
	
	
	
	
	

Emil	Mihai	Cioran,	ja	gran,	a	la	porta	de	casa	seva.	Al	fons,	el	Teatre	de	l’Odeon.	



El	20	de	juny	de	1995,	
mor	a	París.		Els	popes	

ortodoxes		de	la	ciutat	es	
barallen	per	oficiar	
l’enterrament,	a	
Montparnasse.	

A	la	seva	mort,	troben	un	
conjunt	de	quaderns.	

Simone	Boué	morirà	dos	
anys	més	tard,	ofegada	en	
una	platja	francesa,	sense	
acabar	de	veure	publicats	
els	Cahiers,	1957-1972.		



El	misteri	del	llegat.	A	la	mort	de	Simone	Boué,	una	comissió	de	l’Estat	i		Gallimard	certifica	que	al	
pis	no	hi	ha	manuscrits.	Uns	familiars	s’enduen	la	taula	on	escrivia	Cioran.		S’encarrega	a	Simone	

Boulez	buidar	el	pis.	Aquesta,	que	ignora	qui	és	Cioran,	es	troba	el	pis	ple	de	caixes	amb	
manuscrits,	un	bust	d’ell,	una	taula,	i	objectes.	Uns	mesos	més	tard	apareix	tot	això	en	una	
impostant	casa	de	subhastes.	El	ministeri	intervé,	la	dona	és	interrogada,	ningú	entén	res.	

Sembla	ser	que	al	traster	fou	buidat	per	una	empresa,	que	ho	pujà	tot	al	cinquè	pis.	Quan	entra	
Simone	Boulez,	tot	és	allí.	I	ella	s’ho	endú.	I	comença	un	ball	d’advocats	per	a	dirimir	la	propietat	
d’un	llegat	que	era	inexistent.	La	inexistència	o	el	no-res	persegueixen	a	Cioran	més	enllà	de	la	

mort.		



Radicalment	indiferent	als	moviment	ansiosos	del	pensament	francès,	Cioran	es	pregunta	perquè	
a	França	tothom	escriu.	Considera	que	són	una	colla	de	dogmàtics,	que	més	que	literatura	o	

pensament,	fan	política,	ja	que	considera	als	francesos	incapaços	per	a	la	metafísica	de	veritat.	

“…imagínese	 la	 proeza:	 en	 seis	 lustros,	 un	 escritor	 de	 París	 (¡	 i	 de	 chez	
Gallimard!)	 no	 ha	 inventado	 ninguna	 nueva	 doctrina,	 no	 ha	 patrocinado	
ningún	 movimiento	 intelectual	 revulsivo,	 no	 ha	 acuñado	 ninguna	
terminología	 o	 jerga	 característica,	 no	 ha	 traído	 ninguna	 buena	 nueva	 	 a	
compartir	con	 las	 	ya	existentes,	no	ha	salido	o	entrado	 	media	docena	de	
veces	en	significativos	partidos	o	 iglesias,	aureolado	de	sonadas	polémicas,	
no	 ha	 tomado	 postura	 sobre	 los	 acontecimientos	 del	 día,	 no	 ha	 firmado	
manifiestos	 ni	 cartas	 de	 enérgica	 repulsa,	 no	 ha	 estado	 de	 moda,	 no	 ha	
pasado	de	moda,	no	ha	sido	condecorado	ni	ha	desayunado	con	Giscard,	no	
ha	dado	conferencias	ni	ha	sido	invitado	por	ninguna	universidad	extranjera	
a	explicar	sus	puntos	de	vista…y,	sin	embargo,	no	ha	dejado	de	pensar,	en	el	
sentido	 más	 enérgico	 del	 término,	 y	 de	 escribir	 lo	 que	 pensaba,	 y	 ha	
ayudado-por	vía	negativa-	a	pensar	a	muchos	(…)”	.Fernando	Savater,	Adiós	
a	la	filosofía,		Alianza	Ed,	Madrid,	1980,	p.IV 



El	tedi.	



			EL	FRAGMENT,	LA	PASSIÓ,	L’UNIVERS.	

       NEGACIÓ DE LA FILOSOFIA 



INSOMNI	I	SUICIDI		



La tardor. Cioran considera la melangia un refinament del tedi, i la tardor, com 
qualsevol cosa crepuscular, proper a la mort, el moment màxim d'intimitat 

melangiosa.   



Els	rodamón,	els	marginats,	els	fracassats	



I	les	prostitutes.	



Brassai,	un	fotògraf	
nascut	a	

Transilvània,	i	
instal·lat	a	París	el	
1924,	feu	un	llarg	

reportatge	
anomenat	“La	nuit”,	
els	ambients	i	llocs	

nocturns	que	
Cioran,	de	vegades	
acompanyat	per	
Samuel	Beckett,	

corria,	parlant	amb	
les	putes	i	la	gent	
de	malviure.	



A	dalt,Bijou,	al	bar	de	
la	Lluna,	Montmartre.	

	A	l’esquerra,	14	
d’Abril.	Al	centre,	
parella	el	1933.	



A	dalt,	habitació.	A	la	
dreta,	escales	de	

Montmarte.	Al	centre,	
corista.	



Paris	plovent.	Les	escales	de	Montmarte-	Les	passejades	de	Cioran	



l’ésser		“es	
troba	en	
algun	lloc	
entre		ser	i	
no-ser,	entre	

dues	
ficcions”	(AA,

116).		



Els	cementiris.		



“Morir	és	provar	que	sabem	defensar-
nos”	(AA,195)	



“Un	àngel	protegit	per	un	guàrdia	civil:	així	
moren	les	veritats	i	expiren	els	

entusiasmes”	(PD.94)	I	afegeix:	“Gràcies	a	
que	tots	som	impostors,	ens	suportem	els	

uns	als	altres”	(PD,	123)	



“Qui	a	qualsevol	preu	es	vol	
perpetuar	gairebé	no	es	

distingeix	del	gos:	encara	és	
naturalesa”	(PD,142)		I	al	
mateix	temps,	“entossudit	
fora	de	les	seves	vies,	fora	
dels	seus	instints,	l’home	ha	
acabat	en	un	carreró	sense	

sortida”	(PD,192).	
	



la	contradicció	final:	només	sense-
sentit	la	vida	pren	sentit.	(AA,65)	







“Cioran	diseñó	algunas	de	las	frases	más	demoledoras	que	se	
hayan	escrito	jamás	contra	la	humanidad;	porque	lo	suyo	era	

puro	diseño	filosófico:	ética	y	estética.	Pero	Emil	era	en	realidad	
un	viejete	encantador,	rebosante	de	vitalidad,	alegría	y	ganas	de	

vivir	al	que	se	le	iluminaban	sus	pícaros	ojillos	cuando	le	
hablabas	de	España,	que	había	recorrido	con	su	

bicicleta	después	de	la	II	Guerra	Mundial.”		
JM	Siles,	corresponsal	de	TVE	a	Berlín,	i	amic	de	Cioran.	

Finis.	
	


