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L’Estat	de	la	qüestió	de	l’Ètica	avui	

J.	Jubert	Gruart	
	

Consideracions	preliminars	

“De	la	mateixa	forma	que	una	doctrina	només	té	
necessitat	de	ser	definida	després	de	l’aparició	
d’una	heretgia,	no	es	fa	necessari	definir	una	
paraula	fins	que	ha	estat	mal	emprada”.		

T.S.	Eliot1	

	

“	(En)	un	món	en	què	les	grans	paraules	hagin	
perdut	significat,	on	ja	no	hi	hagi	lloc	per	al	gran	
relat	ple	de	significat,	...		allò	que	quedarà	és	
l’absurditat	més	absoluta	de	tot”.	

Rob	Reimen2	

	

Definir	és	necessari	

Utilitzem	 paraules	 que	 no	 sabem	 definir,	 “posar-hi	 límits”3.	 Habitem	 una	 civilització	
buida	 de	 significats	 explícits	 i	 aplicats	 a	 comportaments	 (que	 no	 conductes)	 que	 li	
donen	la	seva	essència.		

																																																													
1	T.S.	Eliot,	Notas	para	la	definición	de	cultura,	Bruguera,	Barna.,	1984	(1961),	p.	13.	
2	Rob	Reimen,	Per	combatre	aquesta	època,	Arcadia,	Barna.,	2017	(2010),	p.93.	
3	Oxford	English	Dictionary.	
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La	no	explícita	i	estricta	diferenciació	conceptual	entre	Ètica	i	moral	és	un	clar	exemple	
d’aquest	habitar	en	territoris	no	acotats,	base	de	la	confusió	omnipresent	que	tenyeix	i	
impregna	molts	escrits	acadèmics	(inclús	recents)4,	així	com	del	mal	ús	d’aquests	mots	
en	 la	parla	quotidiana,	 i,	per	tant,	en	 l’anàlisi	 i	avaluació	(i	autoavaluació)	crítica	dels	
comportaments	humans,	tant	en	l’àmbit	privat	com	en	el	públic.		

Establir	de	forma	clara	i	 inequívoca	la	diferència	de	significat	i	de	sentit	entre	moral	i	
Ètica	és	una	necessitat	i	exigència	radical:		

- Ètica	no	és	moral	
- moral	no	és	Ètica	
- moral	i	Ètica	no	són	sinònims	
- Ètica	i	moral	són	antònims	
- allà	on	hi	ha	moral	no	pot	haver-hi	Ètica	
- allà	on	és	Ètica,	moral	no	és.	

Per	l’establiment	de	les	definicions	de	moral	i	d’Ètica	és	imprescindible	(útil	i	necessari)	
l’ús	d’aquests	contraposats	binomis	de	conceptes:		

- norma/	valor	
- obediència/	llibertat	
- imposició/	elecció	
- “has	de”/	”allà	jo”	
- postura/	actitud	
- conducta/	comportament	
- premi	i	càstig/	responsabilitat	
- direcció	única/	múltiples	direccions	
- egotisme/	transcendència	
- por/	vergonya	
- públic/	privat	
- koinon/	axios	
- cultura/	civilització	

	

Definir	moral	

Moral	 –a	 diferència	 d’Ètica-	 és	 fàcil	 de	 definir:	 forma	 o	 modalitat	 de	 comportar-se	
d’acord	amb	normes	(lleis)	preestablertes.	

La	Moral	(conducta	moral)	obeeix	a	Normes.	

Moral	és	llei	moral.	

																																																													
4	Constatis	 la	confusa	indefinició	d’ètica	 i	de	moral,	p.e.,	en	els	casos		de	Jose	Luis	L.	Aranguren,	Ética,	
Revista	de	Occidente,	Madrid,	1965,	415	p.,	i	de	Xavier	Rubert	de	Ventós,	Moral	y	nueva	cultura,	Alianza,	
Madrid,	1971.	Aranguren,	p.e.	repetidament	defineix	ètica	com	“la	ciència	de	la	moral”.	
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En	moral	no	hi	ha	llibertat,	no	hi	ha	elecció,	hi	ha	“deure”,	obediència,	submissió.	

Les	normes	són	“regles	Standard”,	d’obligat	compliment,	que	especifiquen:	

1. Quan	una	conducta	és	apropiada	o	inapropiada.	

2. Les	 recompenses	 eventuals	 davant	 d’una	 conducta	 adequada	 i	 els	 càstigs	
inherents	enfront	d’una	conducta	incorrecte.5	

Les	normes	s’expliciten	en	lleis	o	manaments.	

Moral	 és,	 en	 definitiva,	 una	 qüestió	 pública	 i	 “universal”	 que	 dicta	 com	 ha	 de	
comportar-se	l’“humà	comú	i	igual”,	sigui	súbdit	o	ciutadà,	creient-adepte	o	descregut.	

Un	humà	“comú	i	igual”	és	un	tipus	“desitjat”	per	tota	mena	de	controladors	totalitaris	
que	prefereixen	l’afebliment	general	de	la	llibertat	individual	(i	per	tant	la	uniformitat)	
a	que	un	humà	evolucioni	vers	 la	 individuació	 i	 la	diferència.	És	a	causa	de	 la	moral,	
precisament,	que	s’ha	produït	aquest	“afebliment	general”	i	conseqüent	sotmetiment	
a	 la	 norma/llei.	 És	 per	 aquesta	 raó	 -sentencià	Nietzsche-	 que	 la	 versió	 triomfant	 del	
cristianisme	catòlic,	a	l’igual	dels	altres	totalitarismes,	ha	volgut	fer-nos	a	tots	iguals	i	
submisos.6		“Tots	soms	iguals	davant	la	llei”	(humana	o	divina),	expressa	el	tòpic.	

Moral,	 essent	 ‘cosa’	 pública,	 implicant	 família,	 tribu,	 nació,	 religió.	 És	 contingut	 de	
cultura7	i,	per	això,	s’incorpora	en	els	costums	i	els	hàbits.	Moral,	afer	públic	(conducta	
davant	 dels	 altres),	 és	 possible	 per	 l’imprescindible	 adoctrinament	 (criança	 i	
ensenyament,	domesticació	i	normativització).	

En	l’aspecte	individual	(personal)	la	moral	es	metaforitza	en	el	“guió	de	vida”,	decisió	o	
compromís	 (infantil)	 amb	 una	 forma	 determinada	 de	 postura	 responsiva,	 que,	 en	
l’adult,	 constitueix	 la	 base	 i	 l’estructura	 (rígida)	 de	 la	 posició	 (també	 anomenada	
“caràcter”)	que	presideix	i	regula	la	dinàmica	del	Jo	i	de	les	transaccions	(o	Jocs)	en	els	
que	participem.8	

	

	

																																																													
5	David	Krech,	Richard	S.	Crutchfield,	Egerton,	L.	Ballacches,	Psicología	social,	Biblioteca	Nueva,	Madrid,	
1965	(1948),	p.	115.	
6	 “La	 tendència	 a	 la	 moral	 altruista	 és	 la	 sopa	 enze,	 la	 sorra	 modelable	 de	 la	 humanitat”	 (Friedrich	
Nietzsche,	Fragment	6	,	1880).	
7	Entenent	per	‘cultura’	allò	que	cal	transmetre,	per	mitjà	de	l’ensenyament,	a	la	descendència	per	tal	de	
que	pugui	sobreviure	(en	una	època	i	localitat	donades).	
8	Eric	Berne,	¿Qué	dice	usted	después	de	decir	Hola?,	Grijalbo,	Barna.,	1975	(1973),	491	p.	“Pla	de	vida	
preconscient,	 d’acord	 amb	 el	 qual	 s’estructuren	 llargs	 períodes	 temporals	 (o	 tota	 la	 vida),	 omplint-lo	
d’activitats,	rituals,	passatemps	i	Jocs,	que	donen	a	la	persona	una	satisfacció	immediata,	generalment	
interromputs	per	curs	períodes	de	retrets	i	a	vegades,	per	episodis	(rars)	d’intimitat”	(p.	41).	
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Classes	o	categories	de	Moralitats	

“La	llei	és	la	llei”,	insisteix	repetitivament	el	tòpic	polític-judicial.	La	moral	és	la	moral,	
recalca	 el	 teòleg	 dogmàtic.9	 Però,	 en	 la	 pràctica	 (o	 realitat)	 es	 donen	 constants	
matisos:	

- Moralitat	 maximalista10	 (densa),	 rigorosa,	 implacable,	 escrupolosa	 (de	 fet	
sectària,	totalitària,	opressora,	integrista,	asfixiant,	...).11	

- Moralitat	minimalista	(tènue,	tova,	laxa,	tolerant,	permissiva,	sota	mínims,	...),	
amb	grans	i	pocs	mandats	negatius	(prohibicions):	no	mataràs,	no	robaràs,	...),	
present	en	totes	les	cultures	i	que	possibilita	el	“sentit	d’un	enemic	comú”.12	En	
èpoques	 de	 crisis,	 “temps	 de	 foscor”,	 de	 pobresa	 cultural,	 de	 dissolució	 dels	
costums,	 de	 desmantellament	 de	 la	 cultura	 postfigurativa	 (quan	 els	
avantpassats	 passen	 a	 ser	 uns	 desconeguts)13,	 esdevé	 l’única	 moral	 vigent	 i	
circulant.14	

- “Nova	moral”	 (una	moral	que	 vol	 ser	 o	 semblar	 -quasi,	 però	 encara	 no-	 una	
ètica),	molt	inadequadament	denominada	“ètica	situacional”.15	Els	postuladors	
d’aquesta	modalitat	proposen	que	enfrontats	entre	“la	 tradició	convencional”	
(conservadora,	 reaccionaria)	 i	 les	 noves	 tendències	 (bàsicament	 referents	 a	
conductes	sexuals),	els	creients	optin	per	la	“llei	(sic)	de	l’	“amor	incondicional”	
o	 	agapé	 (l’amor	pur	de	Déu).	A	grans	trets:	és	ètica	en	quant	hi	ha	 (relativa)	
elecció;	és	moral,	en	quant	hi	ha	llei	o	imperatiu.	

	

																																																													
9	 P.	 Juan	B.	 Ferreres	 (S.I.),	 Compendio	de	 teología	moral,	 T.	 I,	 Eugenio	 Subirana	Ed.	Pontificio,	Barna.,	
1923,	 786	p.	 En	 Tractat	 preliminar,	 especifica	 que	 “la	moral”	 (teològica)	 és	 una	branca	de	 la	 teologia	
denominada	“teologia	sobrenatural	especulativa-pràctica-ascètica-mística”	 i	 la	defineix	com	“la	ciència	
que,	 recalçant-se	en	els	principis	 revelats,	 tracta	de	 les	 lleis	 i	els	medis	segons	els	quals	 l’humà	ha	de	
dirigir	les	seves	accions	a	la	consecució	del	seu	últim	fi”	(pp.	2-3).	
10	 Samuel	 P.	 Huntington,	 El	 choque	 de	 civilizaciones	 y	 la	 reconfiguración	 del	 orden	 mundial,	 Paidós,	
Barna.,	2013	(1996),	p.	433.	
11	 Moral	 dels	 “temps	 de	 les	 tenebres”	 inquisitorials	 i	 del	 nacionalcatolicisme	 franquista.	 També	 dels	
aparentment	 incruents	 per	 rígidament	 normativizadors	 sectarismes	 etnoreligiosos	 protestants	
(anabaptistes	amish).	També	de	grups	o	Instituts	ultra	catòlics	(Opus	Dei,	Soldados	de	Jesucristo,	...).	
12	James	Q.	Wilson,	The	Moral	Sense,	Free	Press,	New	York,	1993,		225	p.	
13	Margaret	Mead,	Cultura	y	compromiso,	Gedisa,	Barna,	1980	(1979),	134	p.	
14	Laxisme	característic,	p.e.,	de	la	situació	derivada	del	Concili	Vaticà	II	(1962-1965).	
15	 Peter	 Watson,	 La	 edad	 de	 la	 nada,	 Crítica,	 Barna.,	 2014,	 pp.	 494-496.	 A	 les	 dècades	 dels	 anys	
cinquanta	 i	 seixanta	 del	 passat	 segle,	 forçats	 pels	 temps	 que	 corren	 i	 enfrontats	 amb	 el	 “legalisme”	
representat	 pel	 cardenal	 Fulton	 Sheen	 (1895-1979),	 diferents	 intel·lectuals	 nord	 americans	 (Ernst	
Bruder,	 Paul	 Tillich,	 Helmun	 R.	 Niebuhr,	 Joseph	 Fletcher,	 ...)	 plantejaren	 una	 “ètica	 religiosa”,	
(pretesament)	no	dogmàtica	i	privada	(no	“universal”).	Davant	del	“com	he	de	comportar-me?”,	seguint	
de	lluny	el	model	psicològic	de	Karen	Horney	(plats	de	la	balança).	v.	La	personalitat	neuròtica	del	nostre	
temps,	Ed.	62,	Barna.,	1969,	241	p.;	Nuestros	conflictos	 interiores,	Ed.	Psique,	Buenos	Aires,	1976,	186	
p.;	Neurosis	y	el	desarrollo	humano,	Ed.	Psique.,	Buenos	Aires,	1955,	387	p.	
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Definir	Ètica	

El	 gran	 problema	 de	 l’Ètica,	 d’Aristòtil	 a	 avui,	 és	 la	 seva	 definició	 (és	 a	 dir,	 la	 seva	
indefinició).	

L’equívoc	i	la	confusió	és	fundacional,	doncs	els	tres	tractats,	escrits	o	apunts	sobre	el	
tema	 Ètica	 atribuïts	 a	Aristòtil	 (384-322	 a.e.a.)	 i	 incorporats	 al	Corpus	 Aristotelicum	
recopilat	per	Andròmic	de	Rodes	(v.	supra,	pp.	277-278)16	tenen	el	comú	denominador	
de	considerar	que	tracten	de	la	“fi	dels	nostres	actes”	i	que	aquest	fi	serà	“allò	bo	i	el	
millor”,	amb	el	darrer	objectiu	d’aconseguir	la	felicitat.	

Fent	un	salt	de	2.400	anys,	constatem	que	la	confusió	i	l’equívoc,	no	només	continuen,	
sinó	 que	 s’han	 incrementat.	 Un	 autor	 tant	 relativament	 recent	 com	 J.L.	 Aranguren	
(1909-1996)	defineix	Ètica	com	“ciència	de	la	moral”,	alhora	que	argumenta	que	dir-ne	
moral	 és	 una	 mera	 qüestió	 etimològica:	 ethos	 en	 grec	 i	moralis	 en	 llatí	 són	 dues	
etiquetes	per	adjectivar	el	mateix	tema/contingut17.	

Definir	Ètica,	doncs,	és	–ara-	absolutament	necessari,	si	el	que	es	pretén	és	continuar	
emprant	aquest	mot	i	avaluar	on	som.	

	

Què	cosa	és	Ètica	

D’entrada	i	taxativament:	

- Ètica	no	és	moral.	
- Ètica	i	moral	són	antagòniques.	

Saltant	 per	 sobre	 de	 les	 prescindibles	 definicions	 invàlides	 de	 diccionari18,	 de	 les	
acadèmiques19	i	de	les	alternatives	o	mínimes20,	definim	Ètica	com:	

- Adjectiu	que	qualifica	una	conducta	i	la	descriu	en	relació	a	uns	valors.	
- Forma	o	modalitat	 de	 ser,	 estar	 i	 fer	 (comportar-se),	 d’acord	 amb	uns	 valors	

escollits	individualment	i	arrelats	en	l’actitud	del	subjecte.	

																																																													
16	Tractats	Ètic-polítics:	Ética	a	Eudemo,	Ética	a	Nicòmac	i	Magna	Moralia	(Gran	Ètica).	
17	J.	L.	Aranguren,	o.c.	
18	Tals	com:	“Relatiu	o	pertanyent	a	l’acció	moral,	als	sentiments,	als	deures,	als	capteniments	morals”,	
“Disciplina	 filosòfica	 que	 tracta	 de	 la	moral”	 o	 “Tísica.	 Que	 està	molt	 flaca”	 (Diccionari	 de	 la	 llengua	
catalana,	Institut	d’Estudis	Catalans,	Barna.,	1995,	p.	824).	
19	“Doctrina	dels	costums”.	
20	Lloc	on	s’existeix	(on	existència	habita).	“Disjoisme”	(Macedonio	Fernández).	“Viure	amb	consciència	
del	viure	sense	mentir”	(M.F.).	“Invenció	per	un	mateix	del	Bé	i	del	Mal”	(J.P.	Sartre).	“Etologia	superior”	
(G.	Deleuze	i	F.	Guatari).	Forma	d’expressió	radical	de	la	llibertat.	Comportament	absolutament	lliure	de	
dictat.	Elecció	permanent	de	l’actuar.	Posició		de	l’ésser	autoescollida	i	de	llarga	durada.	Punt	de	partida	
d’una	praxis.	Execució	de	la	llibertat	en	la	personalitat	i	en	la	conducta	(Charles	Renouvier).	
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- Posició	del	ser	i	actuar,	no	imperativa	(no	obligada	ni	estereotipada),	escollida	
per	si-mateix.	

- Ethos	 (grec),	morada,	residència,	 lloc	on	habita	(el	ser),	 fonament	de	 la	praxis	
(els	“actes	humans	singulars”).	

“L’ètica	només	pren	la	paraula	quan	el	discurs	de	la	moral	s’atura	o	quan	la	llei	moral	
pot	ser	transgredida”.21		

És	Ètica	quan	hi	ha	elecció	(és	moral	quan	hi	ha	imposició).	

Ètica	i	llibertat	són	indissociables.	

Ètica	és	afer	privat	(personal).	

Ètica	és	“créixer	contra	altres	individus”	22,		enfrontat,	exposat	a	les	normes	i	coercions	
imposades	per	altres	individus.	

Ètica	 és	 afer	 imprescindible	 de	 civilització.	 És	 espai	 (lloc)	 de	 convivència.	 Ètica	 és	
contingut	imprescindible	de	civilització.23	

Tota	Ètica,	com	tota	moral,	porta	implícita	raons.	Però	així	com	en	el	cas	de	moral	les	
raons	 estan	 explicitades	 en	 les	 lleis-manaments-normes,	 el	 compliment	 de	 les	 quals	
s’ha	 de	 traduir	 la	 conducta,	 en	 el	 cas	 d’Ètica	 les	 raons	 per	 les	 qual	 un	 humà	 es	
comporta	 d’una	 determinada	 manera	 no	 obeeixen	 ni	 responen	 a	 cap	 codi	 (no	 pot	
haver-hi	un	Codi	ètic)24	i,	pel	general,	són	implícites.	

Ètica	no	és	“com	he	de	comportar-me,	ara	que	Déu	no	existeix”25,	sinó	com	elegeixo	
comportar-me	aquí	i	ara	davant	d’una	situació,	amb	independència	de	si	Déu	ha	mort	
o	no	existeix	i	de	tota	normativa,	llei	o	codi.	

Ètica	actua	Valors	escollits.	

	

Què	cosa	són	Valors	

Segons	la	definició	sociològica,	valors	són	“creences	sobre	el	que	és	bo	o	desitjable	(p.e.	
la	 llibertat	d’expressió)	 i	 el	que	és	dolent	o	 indesitjable	 (p.e.	 la	manca	d’honradesa	o	
d’honestedat).	Si	un	individu	accepta	un	valor,	aquest	es	converteix	en	un	objectiu”.26		

																																																													
21	Ives	Prigent,	La	experiencia	depresiva,	Herder,	Barna.,	1982,	p.	213.	
22	Mazzino	Montinari,	Lo	que	dijo	Nietzsche,	Salamandra,	Barna.,	2003	(1999),	p.	101.	
23	Entenent	per	civilització	“tot	el	que	cal	transmetre	(ensenyar)	a	la	descendència	per	tal	de	que	pugui	
conviure”.	Cfr.	Amb	“cultura”	(v-	supra,	nota	7).	
24	Hi	haurà,	en	tot	cas,	un	Codi	moral	laic/	civil.	
25	V.	Dostoievski,	Els	germans	Karamazov.	
26		D.	Krech,	.R	S.	Crutchfield,	Egerton,	L.	Ballacches,	o.c.,	p.	115.	
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Però	 un	 valor	 no	 és	 un	 simple	 significant	 (llibertat,	 pau,	 justícia,	 ...),	 ni	 tant	 sols	 (no	
només)	és	un	significat	explícit,	merament	lèxic.	Valor	és	un	sentit	no	només	sintàctic	
sinó	essencialment	semàntic	i,	per	tant,	ocult,	sempre	(o	quasi)	implícit.	

Ètica	 “no	 forma	 part	 de	 la	 ‘fira	 de	 les	 vanitats’	 ”27,	 en	 la	 qual	 Sartre	 hi	 milità	
sorollosament	contra	Camús.28	

Un	valor	és	“allò”	que	cal	saber	renunciar	o	assumir	(tant	una	cosa	com	l’altra)	en	una	
circumstància	tant	banal	i	trivial	com	decisiva	i	important.	

Els	 valors	 no	 són	 “principis”	 (v.	 infra	 “ideologia”),	 ni	 ocupen	 i	 mantenen	 –en	 el	
portador	de	valors-	una	ordenació	jeràrquica	rígida.	

Els	 valors	 (sempre	 escollits)	 són	 les	 raons	 (sempre	 implícites,	 tot	 i	 que	 explicitables	
secundàriament)	de	la	conducta	ètica.	

Els	valors	orienten	(però	no	determinen)	constantment	el	comportament,	tant	de	base	
(actitud)	com	responsiu	(que	no	reactiu).	

	

Anàlisi	 fenomenològica	 i	 neuropsicològica	 d’Ètica	 (projecte	 i	 proposta	
d’un	model	explicatiu)	

1. Primer	pas	és	el	destravament	(destravar	la	ment),	arrencament	(canvi)	d’un	estat	
previ	 d’obediència	 i	 sotmetiment	 a	 normes	 explícites	 i	 implícites),	 estat	 donat,	
posat	i	adquirit,	aprés	i	acceptat.		

Destravament	 causat	 (precedit)	 per	 un	 sotrac	 merescut	 i	 inevitable,	 però	
negligible,	que	dóna	lloc	a	un	desplaçament	del	passiu	i	consentit	punt	de	contacte	
amb	el	món	a	un	nou	(inèdit)	punt	d’encaix	amb	una	altra	forma	d’estar	en	el	món.	
És	a	dir,	clausura	d’un	Guió	i	emergència	d’un	alliberament	(condició	de	llibertat).	

2. El	 següent	 pas,	 que	 és	 una	 conseqüència	 del	 destravament,	 és	 el	 canvi	 d’una	
postura	 (rígida	 forma	 d’estar	 en	 el	 món)	 a	 una	 actitud	 (nova,	 flexible	 i	 a	
l’aguait/atenta),	pinyol	o	nucli	d’Ètica.	

3. Conseqüència	 inevitable	 del	 destravament	 i	 l’adopció	 d’una	 actitud	 responsiva	
alliberada	 és	 l’adonar-se	 que	 s’ha	 produït	 un	 canvi.	 Adonar-se	 no	 és,	 encara,	
pensar,	 és	Veure,	 prerequisit	 de	Pensament.	 Pensar	 (pensar-ho,	 tot	 això),	 tard	 o	
d’hora,	 ve	després.	Això	 funda	Ètica	 teòrica	 (raonalització,	 que	no	 racionalització	
justificativa)	 per	 consum	 propi.	 Pensament,	 en	 aquest	 procés,	 és	 creació/	
construcció	de	valors.	Pensament	(continuar	pensant)	és	establiment	de	jerarquies	
variables	de	valors;	és	resolució	conscient	(i	raonada)	de	conflictes	entre	valors.	

																																																													
27	Ernst	H.	Gombrich,	Breve	historia	de	la	cultura,	Península,	Barna.,	2014	(1969),	p.	192.	
28	V.	El	Flâneur	assegut,	Sartre	contra	Camus.	
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4. Acció:	comportament	ètic,	conseqüent,	lliurement	escollit	i	assumit,	possibilitat	per	
l’actitud	nova	emergida	que	possibilitarà	que	les	respostes	enfront	dels	estímuls	 i	
requeriments	 externs	 –“el	món	 i	 els	 altres”-	 deixin	 de	 ser	 conductes	 (obligades,	
estereotipades	 i	 d’exhibició	 a	 l’instant,	 regides	 per	 lleis	 i	 normes,	 biològiques	 i	
socials)	 i	 es	 transformin	 (canvi)	 en	 comportaments	 elegits,	 variables	 i	 de	
manifestació	no	reflexa.	

	

	

Sobre	el	destravament	

Ontogènia	d’Ètica	

Ètica	 la	 funda	 la	 vergonya29.	 El	 no-ètic	 no	 té	 vergonya	 (a	 condició	 de	 no	 ser	
descobert).30	Ètica	és	qüestió	de	dignitat,	en	definitiva	d’impecabilitat	(v.	infra).	

	

Sobre	l’actitud	

Ontogènia	de	l’actitud	

L’actitud	és	adquirida	(no	és	innata,	no	és	un	a	priori).	És	una	qüestió	reaccionaria	(no	
reactiva),	 no	 preprogramada	 (almenys	 en	 aparença	 o	 en	 acceptació	 de	 la	 condició	 i	
competència	de	lliure	albir).	

	
																																																													
29	Moral	la	funda	la	por.	
30	La	vergonya	d’Adam	i	Eva	(Ge.	3,	9-13).	
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Diagnòstic	diferencial	entre	actitud	i	posa	(“pose”,	cast.)	

La	posa	és	una	 impostura	(sic),	 fingiment	(representació,	 teatralització,	un	“fer	veure	
que”,	 falsa	 forma,	 ...)	d’una	actitud.	 Frau,	engany,	 ...	que,	en	 ser	descoberta,	esdevé	
indecència.	

	

Ètica	és	actitud	

Actitud	és	 tendència	a	actuar.	Actitud	no	és	postura	rígida,	posició	pre-establerta.	És	
alerta	atenta.	

	

Definir	actitud	

Definir	 actitud31	 (un	 mot	 de	 cognició	 terciària)	 és	 possible	 a	 partir	 de	 diferents	
entrades:	

- Forma	d’estar-en-el-món-enfront	 (davant,	dins),	essent	 ‘món’	 l’interstici	entre	
jo,	els	altres	i	“les	coses”.32	

- Estructura	complexa	psíquica-mental	formada	per:	
1. Assabentaments	(que	són	prejudicis	autoconstruïts)	
2. Sentiments	correlatius		(que	és	estat	d’ànim)	
3. “Tendències	reactives”	(que	són	estils	de	resposta)	

- “Allò”	 que	 ve	 després	 del	 destravament	 (en	 la	 seqüència	 destravament-	
actitud-pensament-acció).	En	aquest	sentit	 ‘actitud’	és	un	“ja	pensat	després”	
(un	postjudici	sobre	una	posició	escollida	prèviament).33	

- Tendència	a	actuar	-en	pro	o	en	contra-	respecte	a	un	objectiu	escollit	(de	fet	
“constel·lació	d’actituds”	que	un	individu	posseeix).	

En	fi,	citant	al	sr.	Keuner	(v.	infra),	“allò	savi	en	el	savi	és	l’actitud”.34	

	

																																																													
31	El	Diccionari	de	la	llengua	catalana	(edició	del	1985),	p.	52,:	1.	Positura	expressiva	que	correspon	a	una	
certa	 disposició	 de	 l’ànim”.	 2.	 (pisc)	 Disposició	 continua	 a	 reaccionar	 amb	 una	 tonalitat	 afectiva,	 una	
expressivitat	o	una	conducta	característiques.	3.	 (soc)	Predisposició	apresa	culturalment	per	 l’individu,	
segons	 la	 qual	 valora	 objectes,	 altres	 individus,	 col·lectivitats,	 grups	 i	 institucions.	 5.	 (art)	 Postura	 o	
disposició	d’una	figura.	(En	fi	…).	
32	En	el	sentit	de	Hannah	Arendt	(v.	supra,	p.	881).	
33	 Consideris	 el	 sentit	 implícit	 que	 hi	 ha	 en	 les	 següents	 frases	 d’ús	 freqüent:	 “Té	 una	 actitud	 hostil,	
agressiva,	passiva,	provocadora,	 inhibida,	positiva,	negativa,	absent,	 resignada,	 rebel,	oberta,	 tancada,	
obstinada,	indiferent,	freda,	...”,	“Ha	canviat	d’actitud”,	“Ha	adoptat	una	actitud	molt	rara”,	...	
34	 Bertolt	 Brecht,	 Historias	 del	 señor	 Keuner,	 Alba,	 Barna.,	 2007	 (2006),	 p.	 56.	 Keuner	 considera	 i		
anomena	savi	a	l’assabentat,	no	pas	a	l’humà	amb	molts	coneixements	(v.	infra).	
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Sobre	el	pensar	

Ètica	no	té	“principis”	(no	es	sustenta	en	ideologia)	

La	ideologia	bloqueja	el	lloc	(morada)	de	l’Ètica.	

Una	ideologia	és	una	programació	(pre-programació),	un	esquema	format-formant	en	
la	consciència	(ment-conscient),	resultat	d’un	procés	d’elaboració,	més	aliè	que	propi	
(donat-posat-agafat),	 que,	 a	 partir	 de	 “principis-fórmules”	 rígides,	 normatives,	 opera		
dogmàticament,	 imperativament,	 totalitàriament.	 Una	 ideologia	 és	 una	 moral	
(deològica	o	laica).	

La	ideologia	és	una	triple	dispensa35:	

1. Dispensa	 intel·lectual,	 consistent	 en	 “retenir	 (només)	 els	 fets	 favorables	 a	 la	
tesis	 (principis)	 que	 es	 sostenen”	 (punts	 de	 mira	 adquirits	 i	 fixos,	 inclús	
inventats	 totalment)	 i	 en	 negar	 (sistemàticament)	 els	 altres,	 ometent-los	 i	
impedint	 que	 siguin	 coneguts.	 Tota	 ideologia	 és	 un	 exercici	 de	 mala	 fe	
intel·lectual.	

2. Dispensa	pràctica:	“Suprimeix	el	criteri	d’eficàcia	 i	treu	tot	criteri	de	refutació	
als	 fracassos”,	 pels	 quals	 fabrica	 explicacions	 que	 els	 excusa	
(justificacionalista)36.	

3. Dispensa	 ètica:	 “Aboleix	 tota	 noció	 de	 bé	 i	 de	 mal	 quant	 als	 actes	
(comportaments)”.	 La	 ideologia	 okupa	 el	 lloc	 de	 l’Ètica,	 implicant	 obediència	
(als	 principis	 o	 consignes).	 Anul·la	 al	 subjecte	 ètic	 i	 el	 converteix	 en	militant,	
adherent,	fanàtic,	...37	

Una	 ideologia	 eximeix	 simultàniament	 de	 la	 veritat	 (mentida),	 de	 l’honradesa	
(indecència)		i	de	l’eficàcia	(“xapuça”,	nyap).	

“Una	 ideologia	 és	 una	 foguera	 (que	 s’alimenta)	 de	 creences	 (...),	 un	 sindicat	
d’interessos”38	que	foragita	l’Ètica.	

Ser	posseït	per	una	ideologia	fa	impossible	l’Ètica.	

“És	dur	viure	sense	ideologia,	ja	que	aleshores	un	es	troba	davant	d’una	existència	que	
no	comporta	més	que	casos	particulars,	cada	un	dels	quals	exigeix	un	coneixement	de	
fets	 únic	 i	 pertinent	 en	 el	 seu	 gènere,	 amb	 risc	 d’error	 i	 de	 fracàs	 en	 l’acció,	 amb	
eventuals	conseqüències	greus	per	un	mateix,	amb	perill	de	patiment	i	d’injustícia	per	
																																																													
35	Jean-François	Revel,	El	conocimiento	inútil,	Planeta,	Barna.,	1989	(1988),	pp.	144-201.	
36	Justificació:	explicació	narrativa	exculpatòria,	basada	en	un	acte	de	fe	(adhesió	a	la	mentida),	tant	per	
afirmació	incondicional	com	per	etiquetació	abominativa	de	l’altre.	A	diferència	de	la	moral,	la	ideologia	
no	contempla	el	pecat	d’omissió.	
37	Una	ideologia	fa	que	s’absolgui	d’assassinats,	tortures,	robatoris,	corrupcions,	falsificacions,	mentides,	
denigracions,	 malversacions,	 nepotismes,	 abusos,	 maltractes,	 …	 Una	 ideologia	 ho	 digereix	 tot.	 La	
corrupció	és	honradesa	si	s’està	al	servei	d’una	ideologia.	
38	Id.	p.	145.	
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altres	 essers	 humans,	 i	 amb	 una	 probabilitat	 de	 remordiment	 per	 al	 que	 elegeix	
(conseqüentcialisme).	Res	d’això		li	pot	esdevenir	a	l’ideòleg.39	

Una	 ideologia	 bloqueja	 amb	 el	 seu	 contingut	 tancant	 el	 lloc	 del	 pensar	 (okupat	 per	
principis).	 El	 portador	 d’una	 ideologia	 abdica	 de	 la	 llibertat	 d’elegir	 i	 renúncia	 a	
l’assumpció	de	responsabilitats	quant	a	les	conseqüències	de	la	seva	acció.	

	

Ètica	i	raonament	

Ètica	no	és	un	afer	de	raó.	Els	valors	no	són	construccions	racionals	primàries	(tot	i	que	
poden	 ser	 raonalitzats,	 explicitats	 secundàriament	 (retòricament,	 teòricament	 o	 en	
literatura).	

Ètica	(sentit)	no	és	una	qüestió	de	base	i	punt	d’arrencada	teòrica.	Quan	es	planteja	la	
pregunta	sobre	l’Ètica,	les	teories	tremolen.	

Ètica	no	descansa	ni	en	un	a	priori	 (irracional,	 imperatiu	categòric)	ni	en	raonaments	
ulteriors.	

Això	no	implica	que	ètica	no	sigui	pensable	a	posteriori,	racionalitzable,	dicible	(pensar	
i	interpretar	i	dir,	tal	com	farà,	p.e.,	el	sr.	Keuner,	v.	infra).	

Pensar	ètica	és	analitzar	actituds	i	descriure	valors,	no	pas	jutjar	comportaments.	

	

En	resum	i	conclusió	(sobre	què	cosa	és	Ètica)	

Quan,	 per	 efecte	 del	meu	 destravament,	 llei	 i	 normes	 no	 presideixen	 i	 dicten	 quina	
conducta	he	d’exhibir;	¿com	he	de	comportar-me?	Respondre	a	aquesta	pregunta	és	el	
treball	d’Ètica.	

D’acord	 amb	 el	 model	 proposat,	 un	 comportament	 Ètic	 és	 el	 producte	 del	 treball	
concertat	 (simultani	 i	 successiu)	 d’assabentament	 adonat-actitud-pensament-acció,	
treball	 (funció	 cerebral	 complexa)	 emergit,	 realitzat,	 mantingut	 o	 avortat	 en	 cada	
existència	individual,	en	una	època	o	període	òptim	o	crític	(generalment	entre	la	fi	de	
l’adolescència	i	l’inici	de	la	maduresa).	

																																																													
39	Id.	p.	144.	
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Antecedents	propers	de	l’estat	de	la	qüestió	de	l’Ètica	avui	

“El	problema	de	la	història	és	la	història	del	problema”		

F.	Engels	

Filosofia	i	Ètica	

Desmantellant	l’Ètica	filosòfica	

George	Edward	Moore	(1873-1958)	

Quan	 (epocalitat)	 a	 Filosofia,	 expurgada	 per	 Ciència,	 ja	 només	 li	 queda	 Ètica	 i	
Metafísica,	apareix	G.E.	Moore	(localitat	Cambridge,	Anglaterra)	i	presenta	el	projecte	
de	construir	una	ètica	científica40,	 fen-t’ho	 ...	
des	 de	 la	 filosofia!	 De	 fet	 ho	 fa	 deslligant-se	
de	l’ètica	teòrica	de	la	metafísica,	fent	un	salt	
(sortint	al	pas)	des	d’Aristòtil:	donar	 resposta	
lògica	 (amb	 el	 llenguatge	 lògic	 i	 amb	 la	
consideració	 dels	 components	 psicològics	
ineludiblement	 implicats	 en	 Ètica)	 a	 la	
pregunta	“¿com	s’ha	de	definir	allò	bo?,	“¿què	
significa	el	predicat	bo?”.	És	a	dir,	racionalitzar	
l’Ètica	(anàlisi	formal	del	procés	ètic).	

Amb	Moore,	el	galliner	(de	Cambridge,	localitat	del	Regne	Unit)	es	va	revolucionar.	

Situem-nos:	època	 d’absolut	 caos	 per	 aquells,	 pocs,	 galls	 i	 gallines	 que	 trenquen	 (es	
destraven)	 de	 la	 moral	 victoriana;	 pobladors	 d’un	 illot-univers	 sense	 Déu	 i	 sense	
moralitat	que	adopten	un	comportament	utilitarista	hedonista	que	tampoc	els	acaba	
de	satisfer	(més	posa	que	actitud).	“Un	ambient	bohemi,	fora	del	comú...;	un	modus	de	
vida	 del	 que	 les	 convencions	 burgeses	 havien	 estat	 desterrades	 feia	 temps	 i	 el	 qual	
ideal...	 era	 la	 sinceritat,	 i	 on	 l’homosexualitat	 o	 la	 bisexualitat	 eren	 igualment	
acceptades,	 seguint	 l’ideari	 dels	Apòstols	de	Cambridge,	 liderats	per	 Lyton	Strachey	 i	
Maynard	Keynes”.41	

I	tot	d’una	els	hi	emergeix	Moore,	proposant	“una	teoria	ètica	sòlida”,	“una	justificació	
racional	 per	 a	 una	 reorganització	 dels	 valors”,	 una	 oferta	 de	 quelcom	 valuós	 (axios)	
enfront	de	quelcom	només	útil.	És	a	dir:	un	canvi	del	punt	de	mira	i,	subseqüentment,	
del	punt	de	vista.	

																																																													
40	G.	E.	Moore,	Principia	Ethica,		Crítica,	Barna.,	2002	(1903).	
41	Carole	Seymour-Jones,	Vivienne	Eliot,	Circe,	Barna.,	2003	(2001),	p.	161.		
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El	sistema	ètic	de	Moore	(Principia	Ethica,	1903)42	digerit	i	aplicat	per	un	grup	de	nois	i	
noies	de	casa	bona	és	el	següent:	43	

1. “Cada	cosa	és	el	que	és,	i	no	una	altra	cosa”.44	(Refutació	radical	a	l’idealisme	o	
“visió	del	món	pròpia	del	sentit	comú”).	

2. Avançant-se	 (de	 fet	 preparant-li	 el	 camí)	 al	 que	 deu	 anys	 més	 endavant	
Wittgenstein	també	deixarà	bocabadats	als	auditors	de	la	Societat	de	Ciències	
Morals	 de	 Cambridge	 (en	 una	 conferència	 –Què	 és	 filosofia-	 de	 4	 minuts)45,	
Moore	desemmascara	 la	dissociació	entre	el	que	diuen	(escriuen)	els	filòsofs	 i	
els	seus	comportaments	quotidians.46	

3. “No	podem	conèixer	res	de	forma	absoluta”47.	L’únic	coneixement	a	 l’abast	és	
el	que	es	dóna	“per	immediatesa”.	

4. El	bé	 és	 impossible	 de	 definir	 (descriure).	 Si	 el	 bé	 és	 el	 nom	d’una	 propietat	
simple,	 no	 natural,	 anàloga	 al	 groc	 (que	 només	 pot	 ser	 identificat	 per	 mitjà	
d’inspecció	 directa),	 qualsevol	 intent	 d’identificar	 el	 bé	 per	 mitjà	 d’una	
descripció	és	una	“fal·làcia	naturalista”.	

5. Ni	Déu	(la	Bíblia),	ni	els	pares,	mestres	i	professors,	ni	l’Estat,	són	cap	autoritat	
per	dictar-nos	com	hem	de	comportar-nos.	Només	nosaltres	(cada	un)	som	els	
que	hem	d’escollir	com	volem	comportar-nos.	“No	es	tracta	tant	de	que	hàgim	
perdut	les	nostres	creences	com	de	que	hem	perdut	la	creença	en	la	possibilitat	
de	tenir	creences	vertaderes”.48	

6. Les	úniques	coses	que	són	valuoses	en-si-mateixes	són	els	“estats	mentals”.	És	
a	dir:	està	bé	allò	que	et	fa	sentir	bé.	¿Què	ens	fa	sentir	més	bé?.	Pel	grup	de	

																																																													
42	G.	E.	Moore,	Principia	Ethica,	 Laia,	Barna.,	1982	 (1903),	332	p.	També:	Crítica,	Barna.,	2002	 (1903),	
278	p.	
43	V.	John	Maynard	Keynes,	“Mis	primeras	creencias”,	a	Dos	recuerdos,	Acantilado,	Barna.,	2006	(1972),	
pp.	87-116.	Robert	Skidelsky,	John	Maynard	Keynes,	RBA,	Barna.,	2013	(2003),	pp.	149-166.	
44	Epígraf	a	Principia	Ethica.	
45	“No	existeixen	vertaders	problemes	filosòfics,	només	embolics	o	enigmes	lingüístics”.	“La	lògica	i	l’ètica	
són	 fonamentalment	 la	 mateixa	 cosa”.	 V.	 Ray	 Monk,	 Ludwig	 Wittgenstein,	 Anagrama,	 Barna.,	 1994	
(1990),	547	p.	(p.	104).	
46	P.e.,	diuen	“no	hi	ha	objectes	materials”,	però	en	fan	constant	ús.	
47	 Aquesta	 fou	 la	 primera	 frase	 que	 Moore	 deixà	 anar	 en	 la	 seva	 primera	 intervenció	 davant	 dels	
Apòstols	de	Cambridge.	
48	R.	Skidelsky,	o.c.,	p.	149.	
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Bloomsbury	i	pel	grup	dels	Apòstols	de	Cambridge,	la	resposta	és:	el	“plaer”	de	
les	relacions	humanes	(entre	nosaltres,	el	galliner)	i	la	satisfacció	dels	objectes	
bells.	

7. En	 conseqüència,	 l’acció	 correcta	 (ètica)	 té	 per	 objectiu/fi	 aconseguir	 “estats	
mentals”	desitjats49.	Una	acció	 (comportament)	és	ètica	 si	 et	dóna	 satisfacció	
mental.	

8. Una	acció	es	justifica	per	aquest	fi	i	no	està	supeditada	a	cap	deure	preestablert	
(“principi	 de	 les	 unitats	 orgàniques”),	 quedant	 deslligada	 l’ètica	 (així	 entesa)	
tant	de	 la	utilitat	 social,	 com	evidentment	de	 la	moralitat	 convencional	 (ètica	
immoralista).	

9. Ètica	 és	 actitud	 d’un	 mateix	 envers	 un-mateix	 (entenent	 moral	 com	 actitud	
d’un	individu	envers	el	món	exterior	i	els	altres).	

	

John	Maynard	Keynes	(1883-1946)50	

“Apòstol	 de	 Cambridge”,	 deixeble	 de	 Moore,	 economista,	
filòsof,	 ...	 a	 “Miscellanea	 Ethica”	 (1905)51,	 distingeix	
definitivament	entre	ètica	especulativa	 (és	a	dir	 filosòfica)	 i	
ètica	 pràctica	 (la	 conducta	 concreta,	 “el	 que	 és	 i	 no	 altra	
cosa”).	

	

Alfred	Julius	Ayer	(1918-1989)	

Anglès,	 filòsof	 positivista	 lògic	 (representant	 a	 Londres	 del	
Cercle	de	Viena),	autor	de	“Llenguatge,	Veritat	i	Lògica”	(1936)	
(v.	 supra,	 p.	 877).	 Donat	 que	 metafísica	 no	 és	 possible52,	
tampoc	 existeix	 -segons	 Ayer-	 cap	 criteri	 que	 ens	 permeti	
comprovar	(demostrar)	la	validesa	dels	judicis	ètics,	doncs	els	
conceptes	 ètics	 (tan	 bàsics	 com	 els	 referents	 al	 bé	 i	 al	 mal)	
són,	en	realitat,	pseudoconceptes.	“No	pot	existir	res	semblant	
a	 una	 ciència	 ètica”.	 “L’ètica	 no	 és	 assumpte	 d’interès	
filosòfic”.	No	hi	ha	més	ètica	que	la	pràctica	(ètica	pràctica).	

	

																																																													
49	Tan	simple	(o	quasi)	com	el	“Sí	OK”	del		Yo	estoy	bien,	tu	estás	bien,	de	Thomas	A.	Harris.		
50	V.	R.	Skidelsky,	biografia	extensa,	detallada	i	rigorosa	(1366	p.).	
51	R.	Skidelsky,	o.c.	p.	159s.	
52	“Metafísica	no	és”	(JMa	Uyà).	
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Richard	Rorty	(1931-2007)	

El	tsunami	sobre	l’ètica	als	EEUU.	Donat	que		“allà	a	fora”	(del	
Jo)	no	hi	ha	res,	tampoc	hi	ha	cap	“estructura	referencial”	ni	
moral	(doncs	Déu	ha	mort)	ni	ètica.	Referent	al	“com	hem	de	
comportar-nos”,	hem	d’escollir	pel	nostre	compte	(“tu	
mateix”).53	En	Ètica	estem	“a	la	intempèrie”.	

	

Ronald	Dworkin	(1931-2013)	

Nord	americà,	jurista.54	Torna	a	bastir	ètica,	des	de	la	filosofia	del	
Dret!.	Formula	una	ètica	laica,	basada	en	la	responsabilitat	(que	
té	en	compte	 les	conseqüències)	 i	el	compromís	amb	un	mateix	
(sentit,	justificació	i	relat	de	la	pròpia	existència).	“Viure	és	teixir	
una	 narrativa”.	 Ètica	 i	 sentit	 viatgen	 junts.	 Ètica	 és	 modus	
d’orientar	la	nostra	vida,	tota,	per	tal	de	donar-li	un	significat,	ser	
una	“realització	no	trivial”.55	Incorpora	el	sentit	de	l’existir	propi	i	
la	qüestió	de	la	dignitat,	el	respecte	envers	a	un	mateix,	a	l’Ètica.	
I	aquí	estem:	Ètica	avui	és	Ètica	pràctica.	

	

Ètica	pràctica	

No	hi	ha	més	Ètica	que	la	que	s’actua.	

	

El	pares	de	la	pregunta	fundadora	de	l’Ètica	avui	

Fiodor	M.	Dostoievski	(1821-1881)	

A	Els	germans	Karamàzov	(1879-80)56:	

− La	 pregunta	 de	 Rakitin:	 «Si	 Déu	 no	 existeix,57	 ...	 sense	 la	
immortalitat	de	l’ànima58...	tot	està	permès59?».		

																																																													
53	Richard	Rorty,	La	filosofía	y	el	espejo	de	la	naturaleza,	Cátedra,	Madrid,	2010	(1979),	355	p.	V.,	sobre	
ètica,	pp.	279-284	(“Veritat,	bondat	i	relativisme”).	
54	 Ronald	 Dworkin,	 The	Concept	 of	Law,	Clarendon	Press,	Oxford	1961.	 Herbert	 Lionel	 Adolphus	 Hart,	
César	 Rodríguez,	 Ronald	 Dworkin,	 La	 Decisión	 judicial:	 el	 debate	 Hart-Dworkin,	 Siglo	 del	 Hombre,	
Madrid,	1997,	191	p.	
55	 “Vull	 realitzar-me”	és	una	expressió	que	ara	no	està	de	moda	però	que	 fou,	 fa	3	 i	 4	decennis,	 una	
comanda	explícita	en	psicoteràpia	i	protesta.	
56	Fiodor	M.	Dostoievski,	Los	hermanos	Karamázov,	Cátedra,	Madrid,	1998	(1980),	1.117	p.	(p.	177).	
57	Id.	p.	866.	
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− La	 resposta	 a	 d’Aliosha	 (“l’estúpida	 teoria”):	 “La	 humanitat	 trobarà	 en	 sí	
mateixa	 la	 força	de	 viure	 per	 a	 la	 virtut	 i	 en	 l’amor	 a	 la	 llibertat,	malgrat	 no	
creure	en	la	immortalitat	de	l’ànima!	

	

F.	Nietzsche	(1844-1900).	“La	Gaia	Ciència”	(1882)60	

− “Déu	ha	mort”.	(Per	tant:	moral	no	és).	
− Ruptura	consumada	(destravament).	Punt	d’inflexió.	Canvi.		
− Subversió/inversió/transvaloració	dels	valors.	Reorganització	

jeràrquica	dels	Valors.	Els	Valors	no	eren	el	que	semblaven	ser	(eren	normes):	
hem	de	descobrir/inventar	nous	Valors	(que	siguin	i	no	que	només	semblin).		

− És	l’Ètica	la	que	fa	el	suprahumà.	

	

Simone	Weil	(1909-1943)	[34	a.]	

Ètica	viva	i	en	el	límit	(costat	de	feblesa)	

L’obra	61	i	la	vida62	de	Simone	Weil	constitueixen	un	indestriable	testimoni	ètic	“en	el	
límit”.	

																																																																																																																																																																																			
58	Id.	p.	177.	
59	Id.	p.	867.	
60	Friedrich	Nietzsche,	La	gaya	ciencia,	Akal,	Madrid,	1988	(1882),	327p.	(p.	160:	125,	El	hombre	 loco).	
Asi	habló	Zaratustra,	Alianza,	Madrid,	2003	(1883-1885),	498	p.	(p.	37).	
61	 Obres	 de	 Simone	Weil	 (traduccions	 al	 castellà):	 La	 fuente	 griega,	 Ed.	 Sudamericana,	 Buenos	 Aires,	
1961;		Ensayos	sobre	la	condición	obrera,	Nova	Terra,	Barna.,	1962;	A	la	espera	de	Dios,	Trotta,	Madrid	
1993;	La	gravedad	y	la	gracia,	Trotta,	Madrid,	1994;	Reflexiones	sobre	las	causas	de	la	 libertad	y	de	la	
opresión	social,	Paidós-ICE/UAB,	Barna.,	1995;	Pensamientos	desordenados,	Trotta,	Madrid,		1995;	Echar	
raíces,	 Trotta,	 Madrid	 1996;	 Escrits	 sobre	 la	 guerra,	 Bromera,	 València,	 1997;	 Carta	 a	 un	 religioso,	
Trotta,	 Madrid,	 1998;	 Escritos	 de	 Londres	 y	 últimas	 cartas,	 Trotta,	 Madrid,	 2000;	 	 Escritos	 políticos,	
Colección	 con.otros,	 Barna.,	 2001;	 Cuadernos,	 Trotta,	 Madrid	 2001;	 El	 conocimiento	 sobrenatural,		
Trotta,	 Madrid	 2003;	 Intuiciones	 precristianas,	 Trotta,	 Madrid	 2004.	 En	 francès,	 Gallimard	 (París)	 ha	
editat	l’obra	completa:	Premiers	écrits	philosophiques,	1988.		Écrits	historiques	et	politiques,	vol.	1:	Écrits	
historiques	 et	 politiques:	 L’engagement	 syndical	 (1927-1934),	 1988;	 vol.	 2:	 Écrits	 historiques	 et	
politiques.	L’expérience	ouvrière	et	l’adieu	à	la	révolution	(1934-1937),	1991;	vol.	3:		Écrits	historiques	et	
politiques.	Vers	la	guerre	(1937-1940),	1994.	Cahiers:	vol.	1:	Cahiers	(1933-septembre	1941),	1994;	vol.	
2:	Cahiers	 (septembre	 1941-février	 1942),	 1997;	 vol.	 3:	Cahiers	 (février	 1942-juin	 1942),	 	 2002.	 I	 una	
selecció	 d’obres:	 Œuvres.	 1999.	 Carta	 a	 Bernanos,	 v.	 http://flaneurassegut.org/flaneur-
assegut/bernanos-textos-carta-de-simone-weil-a-bernanos.html	
62	George	Bataille,	El	azul	del	cielo,	Tusquets,	Barcelona	1990;	G.	Hourdin,	Simone	Weil,	Ed.	Luciérnaga,	
Barna.,	 1994:	 E.B.	 Pérez,	 Simone	 Weil.	 La	 memoria	 de	 los	 oprimidos,	 	 Encuentro,	 Madrid,	 1992;	 S.	
Pétrement,	 La	 vida	 de	 Simone	Weil,	 Trotta,	Madrid,	 1995;	 S.	 Plant,	 Simone	Weil,	 Ed.	 Herder,	 Barna.,	
1997;	 C.	 Revilla	 (Ed.),	 Simone	Weil:	 Descifrar	 el	 silencio	 del	 mundo,	 Trotta,	 Madrid,	 1995;	 C.	 Revilla,	
Simone	 Weil:	 nombrar	 la	 experiencia,	 Trotta,	 Madrid,	 2003;	 R.	 Rondanina,	 Simone	 Weil:	 Mística	 y	
revolucionaria,	Ed.	San	Pablo,	Madrid	,	2004.	
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En	l’aspecte	intel·lectual,	malgrat	la	brevetat	de	
la	 seva	 durada	 de	 l’existir,	 esdevé	 una	
extraordinàriament	 lúcida	 precursora	 de	
Hannah	Arendt	en	 l’anàlisi	del	 totalitarisme,	 la	
revolució,	 la	“crisis	de	la	república”,	 la	 llibertat,	
...63.	

“Agnòstica	 i	 probablement	 atea”,	 qualifica	 a	
l’Església	(catòlica)	d’organització	totalitària	i	al	
cristianisme	de	“religió	d’esclaus”.		

Nascuda	a	l’any	1909	(3	febrer),	a	París,	en	el	si	
d’una	família	d’origen	jueu	lliberal,	rep	una		educació	normativa,	interrompuda	durant	
els	anys	de	la	Gran	Guerra	(1914-1918)	(5-9	a.)	amb	constants	trasllats	a	Neuchateau,	
Menton,	Mayenne,	París,	Chartres	i	Laval.			

1919-	1924	(10-15	a.):	Retorn	a	París	(37,	bulevard	Saint	Michel).	Lycée	Fénelon	(2,	rue	
de	 l’Eperón),	 Lycée	 Victor-Duruy	 (33,	 bulevard	 des	 Invalides).	 Entorn	 dels	 14	 anys	
d’edat	experiència	un	primer	destravament,	en	forma	(entrada)	de	consciència	de	“la	
mediocritat	 (feblesa,	 impotència)	 del	 seu	 esperit”	 per	 poder	 accedir	 al	 “domini	
transcendent”	(consciència	de	manca),	seguit	de	mesos	de	“tenebres	interiors”.	En	surt	
(destravament)	“de	sobte	i	per	sempre”	(canvi	d’actitud)		amb	la	certesa	(pre-racional)	
de	 que,	 inclús	 si	 les	 facultats	 són	 nul·les,	 a	 qui	 desitja	 “amb	puresa	 (autènticament)	
béns	 purs”	 (veritat,	 virtut,	 bellesa)	 l’hi	 seran	 atorgats.	 Assentada	 en	 aquesta	 nova	
actitud	,	té	la	certesa	que	“cada	un	dels	meus	pensaments,	per	als	quals	desitjo	el	bé,	
m’acostarà	al	bé”.	

Desig	(que	és	actitud),	inici	de	pensament	i	preparació	per	l’acció	(com	comportar-se)	
viatjaran,	a	partir	d’ara,	junts	i	seguits,	imparables,	tot	i	que	turmentosos	(dramàtics),	
en	 la	vida	de	Simone	Weil.	A	 l’Enracinament	 (1949)	explica	el	que	esdevindrà	 la	 idea	
(actitud	i	pensament)	central	de	la	seva	vida:	“aprestar	contra	el	seu	cor,	fins	triturar-
lo”,	 la	 incorporació	de	 la	desgràcia,	“abraçar	el	patiment	del	món”	(un	destravament	
que	és	un	nou	arrelament)64,	iniciant	un	camí	de	direcció	única	imparable	de	“cerca	de	
la	veritat”.65	

																																																													
63	 Sobre	 la	 	 comparació	Weil-Arendt	 v.	 S.	 Courtine-Denamy,	Tres	mujeres	 en	 tiempos	 sombríos.	 Edith	
Stein,	Simone	Weil,	Hannah	Arendt,	EDAF,	Madrid,	2003;	R.	Expósito,	El	origen	de	 la	política:	¿Hannah	
Arendt	o	Simone	Weil?,	Paidós,	Barna.	1999;	R.	Feldhay	Brenner,	Resistencia	ante	el	Holocausto:	Edith	
Stein,	 Simone	Weil,	 Ana	 Frank	 y	 Etty	 Hillesum,	 Nancea,	Madrid,	 2005;	 P.	 Giniewski,	 Simone	Weil	 y	 el	
judaísmo,	Riopiedras,	Barna.,	1999.	
64	El	primer	pas	a	l’acció,	d’aquesta	actitud	o	canvi,	consistí	en	l’abandó	(denúncia)	voluntari	(escollit)	de	
la	bellesa	personal,	de	l’etiqueta	de	sexe	feble,	de	la	tendresa,	…	
65	Cal	anotar,	potser	no	massa	marginalment,	el	patiment	durant	tota	la	seva	vida	de	fortes	(“terribles”)	
crisis	 de	 mal	 de	 cap	 (probablement	 de	 migranya	 o	 hemicrània	 paroxística	 crònica,	 que	 també	 patí	
Nietzsche).	
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1925-28	(16-19	a.):	Bachot66	de	filosofia.	Cagne	67a	Henri	IV68	(alumna	d’Alain69,	que	li	
posa	el	mot/malnom	de	“La	Martienne”).	

1928-1930	19-21	a.):	Ingrés	a	l’Ecole	Normale	Superior	(rue	d’Ulm).	Companya	de	curs	
de	Simone	de	Beauvoir.	

1931	 (22	 a.).	 Agrégation	 de	 philosophie.	 Malnom:	 “La	 vierge	 rouge”,	 “anarquista-
clericona”,	...	

1931-1932	(22-23	a.):	Puy-en-Velay,	primer	destí	professional.	Primer	banc	de	proves	
pel	 desplegament,	 imparable,	 de	 la	 seva	 forma	 nova	 (canvi)	 d’estar	 en	 el	 món.	
Docència.	Rebel	enfront	de	les	exigències	administratives.70	Militància	sindical	a	CGTU	
(esquerra	proletària).71	Pren	partit	pels	“suplicants	muts	que	pateixen	en	la	seva	carn,	
triturats	 per	 forces	 econòmiques	 que	 els	 superen”	 i	 elegeix,	 assumint-ne	 les	
conseqüències,		ser	“la	veu	dels	sense	veu”.	A	més	de	prendre	també	el	pic	per	triturar	
pedres	(un	treball	que	es	veien	obligats	a	fer	els	treballadors	a	l’atur,	per	tal	de	cobrar	
subsidis),	 els	acompanya	en	 les	 seves	 reivindicacions	davant	 la	prefectura	 i	 reparteix	
amb	ells	el	seu	sou.	

A	 més	 de	 la	 docència	 regular	 (filosofia	 i	 grec)	 que	 imparteix	 en	 el	 Lycée,	 ensenya,	
voluntària,	 a	 la	 Bourse	 du	 travail	 de	 Saint-Etienne,	 dins	 d’un	 projecte	 d’educació	
popular,	on	ensenya	Marx	“sense	adherir-s’hi”.	«	L’ordre	social,	quoique	nécessaire,	est	
essentiellement	mauvais,	quel	qu’il	soit	».	

«	La	 soumission	 du	 grand	 nombre	 au	 plus	
petit,	 ce	 fait	 fondamental	 de	 presque	 toute	
organisation	 sociale,	 n’a	 pas	 fini	 d’étonner	
tous	ceux	qui	y	réfléchissent	un	peu	(...).	Dans	
une	 société	 la	 soumission	 n’est	 possible	 que	
parce	que	ceux	qui	sont	soumis	 le	veulent.	 Ils	
le	 veulent	 parce	 qu’ils	 en	 ont	pris	 l’habitude,	
qu’ils	l’ont	intégré	comme	une	composante	de	
leur	être,	une	dimension	de	leur	identité».	

																																																													
66	Batxillerat.	
67	Preparació	per	l’ingrés	a	l’École	Normale	Supérieure.	
68	V.	El	flâneur	assegut.	
69	V.	El	flâneur	assegut.	
70	Amenaçada	de	destitució,	respon	a	un	inspector	que	“sempre	he	considerat	que	aquest	ha	de	ser	el	
coronament	normal	de	la	meva	carrera”.	
71		Simone	Weil:	“	Une	survivance	du	régime	des	castes“.		Bulletin	de	la	Haute-Loire	du	syndicat	national	
des	institutrices	et	instituteurs,	janvier	1932.	Fruit	del	seu	primer	curs	escolar	de	docència,	denúncia	que	
“l’administration	universitaire	est	en	retard	de	quelques	milliers	d’années	sur	la	civilisation	humaine.	Elle	
en	est	encore	au	régime	des	castes.	 Il	y	a	pour	elle	des	 intouchables,	tout	comme	dans	 les	populations	
arriérées	de	l’Inde”.	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	

	
	

931	

Desembre	1931:	Activista	de	primera	línia	durant		“les	evenements	du	Puy”	(lluita	dels	
aturats	 per	 crear	 un	 fons	municipal	 pels	 aturats).	 La	 policia	 la	 qualifica	 de	 "militant	
moscovita".	 Redactora	 de	 proclames.	 Inicia	 la	 transcripció	 de	 la	 seva	 actitud	 i	
pensament	 en	 articles	 i	 en	 l’acció	 (participació	 en	 l’organització	 i	 manteniment	 de	
vagues,	visites	a	fàbriques	i	mines	on	es	donen	condicions	de	treball	i	sous	miserables,	
...).	Tasca	d’activista.	

1932	(23	a.):	viatja	a	Alemanya.	Docent	a	Auxerre.	Es	manifesta	contra	la	ineficàcia	del	
Partit	Comunista	Alemany	per	combatre	el	nazisme,	critica	 igualment	la	política	de	la	
URSS	i	del	Partit	comunista	francès.	

1933-1934	 (24	 a.):	 Docent	 a	 Roanne.	 Redacció	 del	 “testament”:	 “Reflexió	 sobre	 les	
causes	de	la	llibertat	i	de	l’opressió	social”.	

1934-1935	(25	a.):	Treballa	a	la	fàbrica	Alsthom.	

1935	(26	a.):	Treballa	a	la	fàbrica	Renault	(Boulogne-Billancourt)	com	fresadora.	Viu	en	
la	pròpia	carn	“l’experiència	de	la	desgràcia”.	“Aquí	vaig	rebre	per	sempre	la	marca	de	
l’esclavitud...	 Des	 d’aleshores	 m’he	 considerat	 sempre	 una	 esclava”.	 “Encara	 avui	 –	
escriu	l’any	1950,	referint-se	a	aquesta	experiència72-	quan	un	ser	humà,	qualsevol	que	
sigui,	en	qualsevol	classe	de	circumstància,	em	parla	sense	brutalitat,	no	puc	evitar	de	
pensar	 que	 hi	 ha	 d’haver	 en	 això	 algun	 error”.	 L’aterra	 constatar	 que	 hi	 ha	milions	
d’humans	en	“el	nostre	món	satànic”	que	passen	tota	la	seva	existència	submergits	en	
aquest	 “estat	 violent”.	 “La	 desgràcia	 és	 anònima,	 doncs	 espolia	 (arravata)	 la	
personalitat	 a	 tots	 aquells	 dels	 que	 s’apodera,	 i	 els	 converteix	 en	
coses...	“Mai	creuran	que	són	algú”.73	Aquesta	és	la	condició	proletària,	
que	Simone	abraça,	tasta,	constata,	...	però	de	la	qual	en	surt.	

Viatja	per	Espanya	 i	Portugal	 (on	constata	que	“el	 cristianisme	és	una	
religió	d’esclaus”).	Professora	de	filosofia	al	Lycée	de	Bourges.	

1936	 (27	 a.):	 S’allista	 a	 les	 Brigades	 Internacionals,	 en	 defensa	 de	 la	
República.	 Front	 d’Aragó.	 Forma	 part	 dels	 “dos	 mil	 homes”	 de	 la	
Columna		Durruti,	els	anarquistes	de	la	CNT-FAI.	Accident	(peu	cremat).	
Evacuada.	

1937	(28	a.).	París.	Pacifista.	

1938	 (29	 a.):	 Passa	 10	 dies	 a	 Solesmes	 (abadia	 benedictina),	 coincidint	 amb	 les	
celebracions	litúrgiques	pasquals.	Viu	(“és	subjecte”)	una	decisiva	experiència	mística74		
																																																													
72	Attente	de	Dieu,	pp.	74-75.	
73	Id.	p.	131.		
74	“Tenia	un	intens	mal	de	cap:	cada	soroll	em	feia	tant	de	mal	com	un	cop,	i	un	extrem	esforç	d’atenció	
em	permetia	sortir	fora	d’aquesta	carn	miserable,	deixar-la	patir	sola,	apilonada	en	un	racó,	i	trobar	una	
alegria	pura	i	perfecta	en	la	bellesa	inaudita	del	cant	i	de	les	paraules”.	Id.	p.	75.	
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que,	 malgrat	 ser	 “essencialment	 atea	 i	 sense	 lligams	 religiosos”,	 té	 una	 “forma	
cristiana”75.	 L’esdeveniment,	 però,	 en	 res	 sembla	modificar	 el	 moviment	 de	 la	 seva	
vida	(actitud),	ni	la	direcció	dels	seus	pensaments.76	

1939	(30	a.):	Renúncia	al	pacifisme	com	resposta	ètica	davant	 l’entrada	de	les	tropes	
de	Hitler	a	Praga,	París,	...	

1940-1941	 (31-32	 a.):	 Nevers,	 Vichy,	 Tolosa,	 Marsella,	 Avinyó,...	 Malalta	 ja	 de	
tuberculosi,	 treballa	 a	 la	 verema	 en	 condicions	 extremes	 (“l’infern	 deu	 consistir	 en	
veremar	 eternament”)77.	 Es	 nega	 a	 inscriure’s	 en	 el	 registre	 obligatori	 de	 jueus,	
decretat	pel	govern	col·laboracionista	de	Vichy.	

1942	(33	a.):	Casablanca	(Marroc).	Nova	York,	on	hi	deixa	els	pares	 i	 torna	a	Londres	
per	 allistar-se	 a	 France	 Combattante	 (assajant	 de	
ser	introduïda	a	França	i	 lluitar	amb	la	resistència).	
Exerceix	 de	 redactora	 de	 France	 Libre.	 Escriu	
L'enracinement.	

1943	(34	a.):	Tuberculosa,	es	nega	a	menjar	per	tal	
de	 compartir	 els	 patiments	 dels	 francesos	 que	
segueixen	 sota	 l’ocupació	 alemanya.	 Famosa	en	 el	
camp	 dels	 cristians	 per	 la	 seva	 obra	 en	 absolut	
compresa,	 és	 reiteradament	 convidada	 i	
pressionada	per	tal	d’acceptar	el	baptisme.	Malgrat	
la	seva	negativa,	un	capellà	catòlic	–en	una	acció	de	
suprema	 indecència-	 la	 bateja	 estant	 ella	 ja	
inconscient	 abans	 de	 la	 seva	mort	 (en	 un	 sanatori	
d’Ashford,	Kent,	Anglaterra)	per	inanició	solidària.	

	

Trets	essencials	de	l’actitud-pensament	de	Simone	Weil	

1. Amarada	 “pel	 desig	 i	 el	 dolor	 desgraciat”,78	 Weil	 constata	 la	 decadència	
devastadora	 del	 “desordre	modern”	 (“temps	 de	 tempêtes”)	 i	 la	 impossibilitat	 de	
conciliació	 entre	 l’	 “estat	mental”	 ideal	 (presocràtic,	 anarquista,	 ...)	 i	 la	 feblesa	 i	
misèria	(le	malheur),	“el	gran	enigma	de	la	vida	humana”,	de	la	condició	humana,	

																																																													
75	Celebració	pascal,	el	17	d’abril,	a	l’abadia	de	Solesmes.	I,	un	mes	més	tard,	llegint	el	poema	“Love”	de	
Georges	Herbert	(1593-1633).	
76	M.	Blanchot,	o.c.,	p.	136.	
77	Pesanter	et	grâce,	1947,	p	VI.	
78	 Per	 l’anàlisi	 aproximatiu,	 comprensiu,	 impossible,	 d’aquesta	 experiència	 mística	 d’arrel	 i	 contingut	
ateu,	cal	seguir	les	excepcionals	i	lúcides	pàgines	que	Maurice	Blanchot	li	dedica	a	L’entretien	infini	(La	
conversació	infinita,	Arena	Libros,	Madrid,	2008	((1969),	pp.	135-156.	
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social	 i	 política.	 Constata	 la	 infelicitat	 com	 inextirpable	 d’aquesta	 condició	 i	 la	
impossibilitat	de	cap	redempció	o	salvació.	

2. “Hebrea	 heterodoxa	 i	 escandalosa	 com	 Hannah	 Arendt”79,	 es	 distància	
explícitament	 de	 l’hebraisme,	 rebutjant	 tota	 selectiva	 preferència	 per	 un	 poble	
escollit,	 la	 predestinació	 o	 la	 gràcia).	 En	 conseqüència,	 mai	 s’incorpora	 al	
cristianisme	 (malgrat	 emprar	 el	 mot-idea	 Déu	 i	 la	 paràbola	 Crist).	 Mai	 ni	 s’ha	
convertit	(com	Claudel),	ni	mai	ho	farà.80	Déu		està	“perfectament”	absent	i	el	mal	
impera	en	el	món,	però	Weil	no	s’hi	sotmet	ni	passiva	ni	activament	–i	molt	menys,	
gens,	fascinadament-	a	aquesta	“força	que	arrossega	cap	avall	i	que	transforma	als	
humans	en	coses,	en	esquelets	animals”.	

3. Weil	 elegeix	 la	 condició	 feble	 i	 s’hi	 solidaritza	 activament	 i	 de	 forma	 radical		
(compromesa).81	En	absolut	adopta	una	postura	nihilista	i	fatalista.	“Elegeix	el	camí	
solitari	 de	 l’exposició	 de	 la	 seva	 pròpia	 existència	 al	 destí	 del	 món”82.	 I	 elegeix			
“viure	immediatament	el	seu	pensament”	(pas	a	l’acció).	

4. Tot	 i	 que	 “no	 sabem	 res”,	 constatem	 inequívocament	 la	 presència	 del	mal	 en	 el	
món	i	també	tenim	“la	idea”	del	bé	(tant	certa	com	la	del	mal).	

5. ¿Què	 és	 el	 bé?	 Llevat	 del	 nom,	 la	 idea	 i	 la	 certesa	 de	 la	 seva	 existència,	 no	 en	
sabem	res.	És	una	idea	a	la	que	li	donem	un	nom.	Pensar	l’estatut	ontològic	del	bé	
és	 un	 intent	 fallit.	 El	 bé	 és	 només	 certesa	 en	 quant	 idea.	 “El	 pensament	 del	 bé	
trenca	(desborda)	tant	amb	la	transcendència	com	amb	la	immanència”.	

6. Si	algú	en	comptes	o	a	més	a	més	del	mot	Bé	hi	vol	posar	també	el	mot	Déu,	això	
no	canvia	res.	Romandrem	igualment	en	la	ignorància	(és	a	dir:	la	il·lusió,	que	no	és	
res	 més	 que	 una	 formació	 reactiva	 de	 la	 ment	 davant	 la	 impotència	 de	 la	
ignorància).	

7. El	que	hi	ha	de	“real”	procedeix	del	no-res.	“La	creació	està	 injustificada”	(és	una	
idea	que	està	ficada	allà	on	no	hi	ha	res	per	argumentar-ho).	“Allà	on	hi	ha	un	món,	
hi	 ha	 dolorosament	 manca/absència	 de	 Déu	 (de	 demiürg)	 i	 absència	 de	 Bé”.	
¿Perquè	és	un	bé	la	creació,	quan	està	inseparablement	lligada	al	mal?	¿En	què	és	
un	bé	que	jo	existeixi?	

																																																													
79	A.	Dal	Lago,	o.c.,	p.	131.	
80	 “L’experiència	 d’això	 que	 no	 pot	 copsar-se	 en	 una	 experiència	 (la	 revelació	 que	 dóna	 lloc	 a	 una	
conversió),	ni	tant	sols	li	dona	la	fe.	S’adona	de	que,	essent	atea,	fent	professió	d’ateisme,	no	està	menys	
orientada	vers	 la	mateixa	 llum	que	quan	disposi,	perillosament,	d’un	vocabulari	 religiós	més	precís	 (…)	
Cercar	a	Déu,	trobar	a	Déu	és	una	expressió	sense	conveniència,	que	tot	el	més	mostra	que	hem	trobat		
un	Déu	fals	i,	cercant-lo,	hem	oblidat	això	que	no	podem	cercar.	La	conversió	només	pot	ser	silenciosa,	
invisible	i	perfectament	secreta,	…	la	breu	resposta	aclaridora”	(M.	Blanchot,	o.c.,	p.	136).	
81	 Simone	Weil,	 L'arrelament.	 Preludi	 a	 una	 declaració	 dels	 deures	 envers	 l'ésser	 humà,	 Ed.	 de	 1984,	
Barna.,2016.	L’enracinement	fou	escrita	per	encàrrec	de	“France	libre”,	a	Londres,	tracta	de	les	relacions	
entre	política	i	religió.	
	Josep	Otón,		Simone	Weil:	el	silenci	de	Déu,	Fragmenta	ed.,	Barna.,	2008,	208	p.	
82	Alessandro	Dal	Lago,	“La	ética	de	la	debilidad.	Simone	Weil	y	el	nihilismo”,	a	G.	Vattimo	i	P.	A.	Rovatti	
(eds.),	El	pensamiento	débil,	Cátedra,	Madrid,	1990	(1983),	pp.	128-168.	
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8. Tenim	un	“buit”,	una	“absència”,	una	impotència,	una	indigència	absolutes.	Un	buit	
que	ho	emplena	tot.	“El	buit	és	la	plenitud”.		

9. Malgrat	 això,	 tenim	 la	 certesa	 (la	 certesa	 de	 que	 som	 una	 il·lusió).	 ¿D’on	 ve	 la	
certesa?	Ve	del	traspàs	del	límit.	D’aquest	“instant		excepcional,	que	no	prova	res	ni	
garanteix	res”,	però	que	és	el	vertader	(d’aquí	la	certesa)	coneixement.	És	d’origen	
místic	 (és	 a	 dir,	metafísic).	 Això	 és	 el	 que	 destrava	 (arrencament,	moviment	 pel	
qual	“ens	esborrem”,	anul·lem	el	Jo,	la	“importància	personal”,	v.	infra).	

10. La	certesa	(d’allò	que	és	transparent)	es	converteix	en	desig,	necessitat	“mecànica”	
de	 l’espera	 del	 Bé.	 Un	 desig	 sense	 esperança.	 Però	 que	 la	 mateixa	 certesa	 et	
comunica	(fa	saber)	que	el	desig	del	bé	és	tornarà	capaç	del	bé.	

11. 	Això	fa	que	estem	dividits,	partits	(esquinçats)	en	dos:	

• una	part	de	nosaltres	resta	en	la	 indigència,	a	 la	 intempèrie,	en	el	buit	 i	el	
dolor,	amarrada	al	nihilisme	

• una	 altra	 part	 consent,	 accepta,	 elegeix	 activament	 estar	 en	 aquesta	
indigència	i	 la	transcendeix	(hi	trepa	per	sobre	i,	traspassant	el	 límit,	entra	
en	metafísica)	

12. 	Aquesta	 acceptació	 de	 la	 desgràcia	 (de	 la	 condició	 humana),	 aquest	 desig	 que	
transcendeix	els	sense	esperança,	desig	que	no	desitja	res	més	que	el	no-res	(que	
el	 mateix	 desig	 és:	 no-res,	 Il·lusió)	 és	 l’actitud	 des	 de	 la	 qual	 es	 generarà	 el	
pensament	 i	 l’acció.	 “Si	 desitgem	el	no-res,	 el	 tenim”.	No	 fa	 falta	que	 surti	 de	 la	
misèria/desgràcia,	 només	 tinc	 que	 adherir-mi,	 fer	 un	 abandonament	 actiu,	 elegir	
ésser-hi.	“Vaig	escollir	deliberadament	i	sense	esperança	el	situar-me	en	el	punt	de	
vista	dels	de	sota”,	dels	caiguts,	dels	humiliats,	dels	desgraciats.	

13. 	El	 pensament	 del	 patiment,	 que	 no	 pot	 deixar-se	 de	 pensar,	 “és	 l’abisme	 del	
present”	 (doncs	 el	 temps	 és	 un	 present	 sense	 pervenir,	 sense	 esperança).	 El	
pensament	 no	 pot	 ser	 res	més	 que	 un	 frau	 sinó	 és	 pensament	 a	 partir	 d’aquest	
descens	(davallada)	de	la	desgràcia.	

14. Així	doncs,	“per	pensar	no	s’ha	de	pensar”:	s’ha	d’estar	atent.	“L’atenció	és	el	buit	
del	 pensament”,	 la	 intimitat	 buida	 del	 temps,	 obert	 a	 l’inesperat,	 disponible,	 a	
l’espera,	no	cercant	res	(deixant	ser).83	

																																																													
83	V.	les	clarividents	pàgines	que	Maurice	Blanchot	dedica	a	Simone	Weil	a	La	conversación	infinita,	o.c.	
pp.	135-156.	Des	d’un	punt	de	mira	absolutament	diferent,	v.	Charles	Moeller,	Literatura	del	siglo	XX	y	
cristianismo,	vol.	I,	Gredos,	Madrid,	1981	,	pp.	291-331.	
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Ètica	i	literatura:	narracions,	paràboles,		...	que	descriuen	i	exemplifiquen	
comportaments	Ètics	avui	

	
Kaddish	pel	fill	no	nascut84	

L’esdeveniment	extret	del	 llibre	Kaddish	pel	fill	no	
nascut,	 d’Imre	 Kertész	 (1929-2016),	 referent	 al	
“senyor	mestre”	que,	en	el	vagó	on	són	traslladats	
vers	Auschwitz	un	atapeït	piló	de	jueus,	renúncia	a	
ingerir	 una	 ració	 de	 sopa	 destinada	 a	 un	 altre	
famèlic,	tot	dient-li:	“¿Tu,	què	et	creies	...?”-	,	és	un	
clar	 i	 fort	 exemple	 literari	 per	 descriure	 una	
praxis/comportament	indiscutiblement	ètic.	

									

Ètica	radical:	Una	tomba	per	a	Boris	Davidovic85	

Danilo	Kiš	 (1935-	1989),	escriptor	serbi	prou	consolidat	 i	ben	
avaluat	entre	els	seus,	fins	que	a	l’any	1976	publicà	un	conjunt	
d’aparentment	 7	 estrambòtics	 relats	 amb	 el	 títol	 d’un	 d’ells,	
Una	 tomba	 per	 a	 Boris	 Davidovic,	 de	 lenta	 lectura	
imprescindible	si	al	que	s’aspira	no	sols	és	només	a	gaudir	del	
llegir	 sinó	 també	 a	 comprendre	 de	 què	 va	 tot	 plegat	 (una	
crítica	 literal	 del	 bestialisme	 stalinià,	 de	 la	Gran	 Purga	 i	 dels	
judicis	espectacle	...).	La	resposta	de	la	intelligentia	comunista	sèrbia	oficial	a	l’aparició	
d’aquests	relats	fou,	com	li	corresponia,	ferotge	i	sistemàtica,	acusant	Kiš	de	plagi	i	de	
tota	mena	d’intencions	perverses.	Exiliat	per	aquesta	raó,	escriu	“en	defensa	pròpia”	la	
també	complexa	obra	Lliçó	d’anatomia.	

Una	 tomba	 per	 a	 Boris	 Davidovic	 (relat	 5é)	 narra	 –a	 la	 manera	
borgesniana-	 les	 desventures	 d’un	 tal	 Boris	 Davidov	 Melanud	
(també	conegut	com	B.D.	Novski,	Brezrabotini,	Jakov	Mauzer,	M.V.	
Zemljonikov,	 entre	 altres	 molts	 pseudònims),	 revolucionari	 i	
terrorista	 professional	 que,	 després	 d’un	 llarguíssim	 periple	
d’activisme,	és	 finalment	detingut,	empresonat	 i	 sistemàticament	
(i	 sofisticadament)	 torturat	 per	 tal	 d’obtenir	 una	 ‘confessió’	
destinada	a	una	paròdia	judicial	prefabricada.	

En	el	decurs	de	 la	darrera	 tortura,	 ideada	pel	 comissari	 Fedjukin,	

																																																													
84	Imre	Kertész,	Kaddish	pel	fill	no	nascut,	Acantilado,	Barna.,	2001	(1990),	147	p.	
85	Danilo	Kiš,	Una	tomba	per	a	Boris	Davidovic,	Angle	ed.,	Barna.,	2003	(1976),	pp.	81-118).	
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fan	entrar	un	jove	i	el	deixen	a	un	metre	de	distància	davant	de	Novski.	«Si	Novski	no	
ho	confessa	et	matarem»,	li	diuen.	El	jove	implora	que	(Novski)	confessi	en	nom	de	la	
seva	vida.	Davidovic	resisteix	amb	una	fortalesa	aparentment	ètica,	però	que	no	ho	és:	
“He	 arribat	 als	 anys	 de	 la	 meva	 maduresa,	 per	 què	 hauria	 de	 fer	 malbé	 la	 meva	
biografia?”86.	 La	 raó	 del	 seu	 resistir	 és	 una	 raó	 del	 Jo,	 un	 exemple	 de	 pseudo	 ètica	
egòtica	(”la	vanitat	de	la	pròpia	existència	i	patiment”).	Quan	va	obrir	els	ulls,	el	 jove	
(ja)	jeia	davant	seu	en	un	bassal	de	sang,	amb	el	crani	esberlat”.	Compren	Novski	que	
ara,	cada	48	hores	o	cada	dia	de	la	seva	vida	“serà	pagada	amb	la	vida	d’una		persona”	
i	que	“la	perfecció	de	la	seva	biografia	serà	destruïda,	tot	el	treball	de	la	seva	vida	serà	
destrossat	a	causa	d’aquestes	últimes	pàgines”.	El	dilema	ètic	 li	està	plantejat	“en	el	
límit”	quan		la	veu	de	Fedjukin	sona	de	nou,	tranquil·la,	sense	amenaça,	adreçada	a	un	
altre	jove:	“Moriràs	Isaijevic,	si	Novski	no	confessa.	

La	resposta,	 la	solució	al	problema	ètic,	ve	d’aquest	desconegut	 Isaijevic:	“abans	que	
Novski	hagués	pogut	dir	res,	de	pensar	res,	de	pensar	 les	condicions	humiliants	de	la	
rendició,	el	jove	se’l	mira	amb	ulls	miops,	de	ben	a	prop,	i	després	se	li	posa	davant	de	
la	cara	i	li	diu	fluixet	amb	una	veu	que	el	fa	tremolar:	«Boris	Davidovic,	no	es	rendeixi	a	
aquests	fills	de	gossa!»”87.	“En	aquell	mateix	instant	ressonen	dos	trets”,	que	penetren	
dins	del	crani	d’Isaijevic,	l’ètic	radical.	

La	 resposta	 a	 la	 pregunta	 sobre	 què	 és	 ètica	 (radical)	 la	 dóna	 un	 marginal,	 el	
desconegut	Isaijevic.	I	Boris	Davidovic	(Novski,	l’aètic)	acabà	confessant	el	que	no	havia	
comés.	

	

Ètica	calma:	El	silenci	del	mar88	

A	l’any	1941,	a	París,	en	plena	ocupació	alemanya,	Jean	Bruller	i	Pierre	de	
Lescure,	 funden	 les	 Éditions	 de	 Minuit,	 una	 editorial	 clandestina.	 Jean	
Bruller,	sota	el	pseudònim	de	Vercors,	escriu	Le	Silence	de	la	mer.	El	llibre	
circula	“de	mà	en	mà”	a	l’octubre	de	1942.	Fins	a	l’alliberació	de	París	una	
vintena	de	llibres	(plaquettes)	veuen	la	llum	editats	per	Les	Éditions	de	Minuit.		

L’argument	d’El	silenci	del	mar	és	simple:	davant	l’ocupació	de	la	
pròpia	casa	per	un	oficial	alemany,	 la	resistència	del	propietari	 i	
resident	és	el	silenci	actiu.	Tota	la	resposta,	al	monòleg	quotidià,	
justificador	 i	 d’intent	 conciliatori	 de	 l’ocupant,	 és	 el	 silenci	
impertorbable,	 assegut	 i	 a	 l’aguait.	 Una	 resistència	 feta	
d’ignorància	activa	i	no	altiva,	no	col·laboracionista.	

																																																													
86	O.c.	p.	101.	
87	Id.	p.105.	
88	Vercors,	El	silenci	del	mar,	Antologia,	1947	(	1943),	62	p.	
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Ètica	de	cabotatge:	Històries	del	senyor	Keuner	[1929-1956]	89	

Bertolt	 Brecht	 (1898-1956)90	 anà	 escrivint,	 de	 forma	 absolutament	
discontinua	 (sense	 datació)	 al	 llarg	 de	 27	 anys	 (1929-1956),	 un	
reguitzell	 de	 textos	 breus,	 guardats	 dins	 de	 capses,	 que	 tenien	 per	
protagonista	a	Herr	 Keuner	 (el	pensador,	G.	Keuner	 [G.	de	Genosse,	
camarada],	 ...).	 Pòstumament	 recopilats,	 aquest	 conjunt	 de	 notes	
s’han	 editat	 amb	 el	 títol	 de	 Història	 del	 senyor	 Keuner.	 Una	 “peça	
didàctica”,	amb	121	anècdotes	convertides	en	paràboles.	

El	 sr.	 Keuner	 és	 algú	 (un)	 que	 té	 una	 actitud	 i	 que	 elegeix	
comportaments	 singulars	 davant	 d’esdeveniments	
absolutament	 (i	 aparentment)	 trivials,	 quotidians.	
Comportaments	 sovint	 sorprenents	 i	 no	 necessàriament	
impecables,	però	sí	inqüestionadament	ètics.	

El	sr.	Keuner	és	un	humà	comú,	del	carrer	(urbanita),	un	flâneur	
peatonal	i	caminador	que	mira	i	veu	a	altres	humans	del	carrer,	
com	ell,	 i	als	que	de	tant	en	tant	els	hi	parla	 i	els	diu	coses	no	
sentides	abans.	

El	sr.	Keuner,	en	ser	interpel·lat,	no	analitza,	no	interpreta,	molt	menys	jutja	o	critica	a	
ningú,	no	sermoneja,	ni	els	hi	assigna	suposades	identitats	(biografies,	oficis,	...):	els	hi	
torna	el	que	porten,	el	que	mostren.	

¿Què	veu	els	sr.	Keuner	en	els	seus	desplaçaments	peatonals?	Veu	el	ser	social	(no	pas	
a	l’ésser),	en	la	seva	mostració	epocal	i	 local	(en	el	“petit	món”	que	per	la	majoria	és	
“el	món”,	tot	el	món,	aquest	“interstici”	entre	jo	i	els	altres91).	

Sovint	(o	no)		és	dóna	el	cas	que	aquest	conciutadà	anònim	(gent,	realitat	social),	però	
no	estrany,	parla	amb	el	sr.	Keuner	i	el	sr.	Keuner	els	hi	parla	(el	sr.	Keuner	no	respon	a	
preguntes).	El	sr.	Keuner	es	mostra,	mostra	la	seva	actitud	permanent,	aplicada	a	cada	
ocasió	i	circumstància.	

El	sr.	Keuner	no	lluita,	no	fa	favors,	no	cerca	passar	desapercebut,	no	cerca	honors,	no	
filosofa,	...	

Al	sr.	Keuner	també	l’anomenen	“el	pensador”,	doncs	dóna	explicacions	d’aquests	seus	
comportaments	 (donar	 explicacions	 no	 és	 justificar-se).	 Però	 com	 que	 pensar	 forma	

																																																													
89	Una	ètica	“eliminada	com	disciplina	clàssica	de	la	filosofia”,	d’estar	per	casa,	anar	pel	carrer	i	pujar	a	
un	autobús,	per	a	si-mateix.	
90	 Frederic	 Ewen,	Bertolt	 Brecht.	 Su	 vida,	 su	 obra,	 su	 época,	 Adriana	Hidalgo	 ed.,	 Buenos	 Aires,	 2008	
(1967),	432	p.	(Excel·lent).	
91	Tal	com	el	definí	Hannah	Arendt	(v.	supra	p.	881).	
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part	 de	 la	 seqüència	 de	 l’Ètica	 i	 com	que	 el	 sr.	 Keuner	 també	 ha	 elegit	 (com	 el	 seu	
heterònim	autor)	ser	didàctic,	s’explica	(pensa	a	posteriori	sobre	el	que	ha	fet).	

El	 sr.	 Keuner	posseeix,	 en	definitiva,	una	ètica-per-a-si-mateix.	De	 fet	 es	 tracta	de	 la	
mateixa	ètica	de	l’oncle	silenciós	d’El	silenci	del	mar,	de	Vercors:	l’ètica	d’uns	no-herois	
(paradoxalment,	però,	la	del	personatge	de	Vercors	és	una	“ètica	d’estar	per	casa”	i	la	
del	personatge	de	Brecht	és	una	“ètica	de	cabotatge”).	

	

Algunes	 de	 les	 121	 metàfores	 i	 paràboles	 del	 sr.	 Keuner	 (manual	
d’instruccions		d’ètica	pràctica)	

Quan	 viatjava	 en	 un	 cotxe	 enorme	 i	 tot	 d’una	 caigué	 una	 gran	 tempesta,	 el	 sr.	
Keuner	baixa	del	cotxe,	es	tragué	l’abric	i	s’estirà		a	terra92	

Els	sr.	Keuner,	en	relacionar-se	amb	els	altres		vol	tenir-hi	accés	no	des	de	l’alçada	i	la	
protecció,	 sinó	 des	 de	 l’horitzontalitat	 (“fent	 front	 a	 la	 tempesta	 adoptant	 la	 seva	
dimensió	més	petita”):	“d’altra	forma	no	ens	entendran”.	

	

Allò	savi	és	l’actitud93	

El	 sr.	 Keuner	 visita	 a	 un	 professor	 de	 filosofia,	 el	 qual	 es	 posa	 a	 parlar	 i	 parlar,	
mostrant-li	el	molt	savi	que	és.	Al	cap	d’una	estona	s’estableix	aquest	diàleg:	

- sr.	Keuner:	“No	estàs	assegut	còmodament”	

- Professor	de	filosofia:	“No	és	sobre	mi	que	vull	saber	quelcom”	

- sr.	Keuner:	“Parles	obscurament.	Veig	la	teva	actitud,	no	veig	el	teu	objectiu”	

El	sr.	Keuner	no	es	fa	el	savi;	sap	que	“allò	savi,	en	el	savi,	és	l’actitud”.	El	sr.	Keuner	és	
un	humà	d’actituds	(no	pas	de	“principis”),	és	un	humà	ètic.	

	

El	canvi	i	la	seva	paràbola			

La	 comanda	 de	 ser	 diferent	 a	 si-mateix	 (per	 “trobar-se	 a	 un	 mateix”)94,	 cas	 de	 ser	
vertadera	i	possible,	és	absolutament	ètica:	és	escollir-se	en	la	versió	autèntica.	

Davant	 d’una	 comanda	 d’aquesta	mena,	 la	 resposta/proposta	 del	 senyor	 Keuner	 és	
curta	i	gens	enigmàtica:	

																																																													
92	Les	notes	no	venen	numerades	i,	per	això,	se’n	donarà	la	referència	de	la	cita	per	mitjà	de	la	pàgina	i	
el	títol	que	l’encapçala	(quan	és	el	cas).	
93	El	sr.	Keuner,	p.	56.	
94	Aquesta	és	una	absurda	comanda	freqüent	en	psicoteràpia:	trobar-se	a	si-mateix	(deixar	de	ser	el	ser	
inautèntic	en	què	t’has	convertit).	
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- “Si	mengeu	com	jo,	vos	aprofitarà”95.	És	a	dir:	 introdueix	petits	canvis;	això	és	
possible.	

- Però	 ningú	 canvia	 a	 ningú,	 ni	 el	 mestre	 al	 que	 demana	 ajut	 per	 canviar	 (a	
millor),	ni	una	dona	a	cap	home	(posem	pel	cas).	

- “El	que	ensenya	no	és	el	millor”.	És	a	dir:	si	vols	esser	diferent	al	que	ets	i	vols	
ser	tu	mateix	(autèntic),	no	vulguis	ser	com	jo	(el	que	ensenya),	doncs	a	mi	“no	
m’ha	servit	de	res	ser	com	era”.96	

- I	la	paradoxa:	“Vosaltres	no	sereu	com	jo”,	però	si	sou	com	jo	vos	serà	de	gran	
profit”	97	(deixaràs	de	ser	com	no	t’agrada	ser).	Això	“és	útil”98,	però	no	seràs	tu	
mateix.99	

- El	no	canvi	com	a	gran	qüestió	ètica).	No	canviar	és	el	pitjor	que	et	pot	passar.	
Per	canviar	només	et	cal	no	ser	un	repetidor.	

La	paràbola:	

“Un	home	que	no	havia	vist	al	senyor	Keuner	des	de	 feia	temps,	el	va	saludar	
amb	aquestes	paraules:		

-¿Caram,	vostè	no	ha	canviat	gens!	

-¡Ho!	–digué	el	senyor	Keuner,	i	va	empal·lidir”.100	

	

El	servidor	dels	seus	fins101		

“Després	 d’haver	 sentit	 a	 dir	 que	 el	 seu	 veí	 posava	 música	 per	 fer	 gimnàstica,	 feia	
gimnàstica	 per	 enfortir-se,	 volia	 enfortir-se	 per	 matar	 els	 seus	 enemics,	 i	 matava	
enemics	per	poder	menjar,	el	senyor	Keuner	preguntà:		

- ¿I	per	què	menja?”	

	

Als	enemics	se’ls	ha	de	mentir		(“Mesures	contra	la	violència”)102	

1. El	sr.	Keuner	està	fent	una	conferència	contra	la	violència,	”davant	de	molta	gent”.	

2. Tot	d’una	“els	assistents	comencen	a	retrocedir	i	a	fugir”.	

3. El	sr.	Keuner	es	gira	i	“veu	darrera	seu,	dreta,	...a	la	violència”.	

																																																													
95	B.	Brecht,	Historias	del	señor	Keuner,	o.c.,	p.	47.	
96	Id.	p.	61.	
97	“Mai	menjareu	com	jo	acostumo	a	menjar”,	o.c.	p.	47.	
98	Id.	p.	59.	
99	Cf.	Amb	l’objectiu	d’una	“cultura	prefigurativa”	(i	també	d’una	rara		psicoteràpia	ètica):	“ensenyar	no	
el	que	ha	d’aprendre	sinó	com	poden	fer-ho,	i	no	amb	què	ha	de	comprometre’s,	sinó	quin	és	el	valor	
del	compromís”	(Margared	Mead,	Cultura	y	compromiso,	Gedisa,	Barna.,	1980	(1970),	p.	121).	
100	Hist.	senyor	Keuner,	p.	77	(El	reencontre).	
101	Id.	p.	20.	
102	Id.	pp.	41-42.	
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4. –	¿Què	estaves	dient?,	li	pregunta	la	violència.	

5. –	Em	pronunciava	a	favor	de	la	violència,	respongué	el	sr.	Keuner.	

	

El	sr.	Keuner	i	l’amor	a	una	altra	persona	(casar-se	amb	una	sinòpia)103	

-	“¿Com	he	de	comportar-me	quan	estimo	a	una	persona?	

-		Faig	un	esbós	d’ella	i	miro	si	l’esbós	se	li	assembla”.	

És	a	dir:	quan	l’amor	se’n	va	(i	ella/ell)	es	queda,	s’acusa	a	l’altra	de	no	ser	el	que	no	és	
(ni	ha	estat	mai),	el	meu	esbós.	

	

El	sr.	Keuner	i	l’amor	a	la	pàtria104	

-	 “L’amor	 a	 la	 pàtria	 –digué	 el	 sr.	 Keuner-	 és,	 com	 tot	 amor,	 una	 càrrega	
voluntària	(...).	En	qualsevol	lloc	es	pot	passar	gana”.	

-	¿Per	quina	raó	–es	preguntà	el	sr.	Keuner-	m’he	convertit	en	un	nacionalista?	
Perquè	m’he	 trobat	 amb	un	nacionalista	 (un	oficial	 del	 país	 enemic	 ocupant)	
que	m’ha	obligat	a	baixar	de	la	vorera	en	un	carrer	d’una	ciutat	del	meu	país.	

	

	

Cloenda	i	introducció	

Els	temps	d’avui	ni	tant	sols	els	habita	el	senyor	Keuner.		

“O	Mensch!	Gib	acht!”	

	F.	Nietzsche105	

	

Conveniència	i	necessitat	de	reconsiderar	impecabilitat	(varietat	no	tràgica,	pràctica	
i	no	trivial	d’ètica),	entesa	com	“obrar	tan	bé	com	és	sàpiga	i	una	mica	més”,	tot	i	saber	
que	“tot	és	inútil”,	però	també	que	“no	es	pot	posposar”.106	

	

																																																													
103	Id.	p.	135.	
104	Id.	p.	49.	
105	Friedrich	Nietzsche:	Així	parlà	Zaratustra,	cap	59.	
106	V.	JMa	Uyà,	Glossari	Carlos	Castaneda/Don	Juan	Matus.	


