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l’on venim de on som  



 els primers XXIV segles 

GILGAMESH	
	s.	XXV	a.e.a.	
	

HESÍODE	
	(s.	VIII-VII	a.e.a.)		

ATENES		
s.	VI	a.e.a.		

PLATÓ	
s.	V-IV	a.e.a.		

				PARMÈNIDE	s.VI-V	



XX segles de CRISTISME  



... Plató, Aristòtil, ....escolàstica, ...Descartes,... 



                         ....farcint l’arbre de la filosofia  

DESCARTES	

LEIBNIZ	

						



Saturats de FILOSOFIA 

								cecs																																																																											ensordits																																																										muts	



... tot d’una un  CANVI  

HUME	(1711-1776)	 														s.	XX	



la GRAN PODA  



La GRAN PODA 

TEOLOGIA,	COSMOLOGIA,	ESTÈTICA,	POLITICA,...		

ÈTICA		



EL flâneur a la finestra 
objectiu: DESCAPDELLAR els FONAMENTS 

(per saber on som)  



LA	QÜESTIÓ	ONTOLÒGICA	AVUI	
retorn	als	presocràtics		

PERPLEXITAT		
“asombro”	de	ser		

• Perplexes	d’”allò	que	es	troba	a	la	nostra	consciència	quan	aquesta	és	
confronta	amb	l’ésser	específic	(la	nostra	existència)”	

SOC	



ONTOLOGIA  
¿Què cosa és? 

	
	

Ocupar-se	del	SER	



ONTOLOGIA  
¿Què cosa és? 

“Ontologia	és	una	cosa	que	els	hi	passà	als	grecs”	

Parmènides	
s.	VI		a.e.a.	

“el	que	és,		és;	el	que	no	és,	no	és”	



ONTOLOGIA AVUI  

Tasca	de	literats,	poetes,	...,	de	físics	i	de	metafísics	
	(no	de	filòsofs)	



 “¡Per una vegada en el món 
 i  precisament com quincaller a Detmold!”  

(Grabbe, 1701-1736) 



Blaise CENDRARS (1887-1961) 

	
						
	“I	les	criatures?	
		Qui	són?	
		D’on	venen?	
		On	van?”	



ONTOLOGIA AVUI 
fi dels DUALISMES 

•  ¿QUÈ?:	Un	MANYOC	de	cèl·lules	

•  ¿QUI?:	El	NINIOT/TITELLA/	res	(	ningú)	

COS	
+		

ÀNIMA	



ONTOLOGIA AVUI 
MONISME 

• Combinació	de	92	ELEMENTS	
•  10	a	la	potència	24	ÀTOMS	(10000000000000000000000000)	
•  10	a	la	potència	16	(10.000	bilions)	CÈL·LULES	
•  1.000	milions	molècules	d’ATP	en	cada	cèl·lula	
•  200.000	tipus	diferents	de	PROTEINES	
•  100.000	milions	de	NEURONES	en	el	còrtex	cerebral	
•  10	a	la	potència	15	CONNEXIONS	SINÀPTIQUES	

COS	ANIMAT	(viu)	amb	possibilitat	de	CONSCIÈNCIA/AUTOCONSCIÈNCIA	de	ser	



 
derivades del adonar-se/trobar-se essent 

  
1. L’existir	(el	temps-moment	del	adonar-se	que	s’és)	

2. L’envellir		(el	temps-moments	de	romandre	en	la	consciència	de	ser)	

3. El	morir	(el	moment	de	desaparèixer,	de	no-ser)	

ONTOLOGIA	AVUI		

TRES	MOMENTS	ONTOLÒGICS		



El temps d’existir  

• Del	humà,	aquest	“ésser	fràgil	i	infinitament	breu,	...que	a	penes	
arriba	a	existir”.	

					Vergilio	Ferreira	(1916-1996)		



ser-existir “per una vegada”” 

	
1	entre		

•  107.0001000.000		(viscuts-existits	de	sempre)		
•  7.0001000.000	(ara)	



  
107.0001000.000 

darrera nostre 
 

D’ON	VENIM	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ON	SOM	



 “¡Per una vegada en el món!”  

1	



la QÜESTIÓ DEL SER avui 
a propòsit de  

viure	
EXISTIR	
ENVELLIR		
MORIR	



EXISTIR 



 
EXISTIR  

a propòsit de Monsieur Teste  
de Paul Valéry  

 



Paul VALERY   
1871-1945 



M. Teste distingeix entre viure i existir 

	
1.   Viure:	Consistent	en	gesticular	i	emetre	milions	de	paraules,	durant	

un	nombre	més	o	menys	llarg	d’anys.	
	
2.	Existir:	Suma	de	fragments	d’autoconsciència	que	donen	identitat	al	
ser-propi		durant	uns	quants	quarts	d’hora.	



A	l’any	1893,	quan	Valéry	té	22	anys	d’edat,	a	Gènova	... 

“	...	un	excés	d’autoconsciència...”	



 ... excés d’autoconsciència ... 

	...	repetit	al	llarg	de	40	anys	
sumant	“uns	quants	quarts	d’hora”	



Monsieur Teste  

...neix	 	 (amb	40	anys	d’edat)	 ja	 envellit	 des	de	 feia	20	anys,	 quan	va		
deixar	de	 llegir	 llibres	 i	va	cremar	els	 seus	papers,	passant	a	ser	“una	
ombra	que	es	desplaça.		

Reté	 “el	 que	 vol”	 ,	 té	 una	 memòria	 selectiva	 i	 	 conserva	 només	 “la	
substància	de	20	llibres”.		

Atent	a	“aquesta	estranyesa	(perplexitat)	dels	ecos	del	U”.		
					Monsieur	Teste,	p.	17.		



Classes d’humans, segons Monsiuer Teste 

•  1.	Els	normals,	els	estúpids,	“ells”,	la	massa,	“qualsevol”,	els	vius,	els	
“essers	superiors”,	els	famosos,		els	obedients,	els	que	es	diverteixen,	
els	classificats,	els	monologuistes,	opinadors,	filòsofs,	els	que	estant	
segurs	(en	la	certesa),	els	iguals,	la	“gent”,	els	reunits,	...	

•  2.	L’anormal,	monsieur	Teste,	l’estrany,	“l’extravagant”,	l’absent-
atent,	l’anònim,	el	ser	provisional/efímer,	callat,	solitari,	...,	ningú.		



 algunes frases de M. Teste 

•  “el	que	pensem	ens	amaga	el	que	som”		
•  “valem	més	que	tots	els	nostres	pensaments”	
•  ”hem	d’aturar	l’insensat	desig	de	saber”	

•  “si	hi	hagués	algun	pensament	suprem	en-si	i	de	per-si,	trobat	per	
reflex	o	per	atzar,	hauríem	de	morir”	

•  “És	el	que	porto	en	mi	de	desconegut	el	que	em	fa	jo”	



EXISTIR		
a	propòsit	de	Stanisław	Ignacy	Witkiewicz	

		(1885-1939)	



INSACIABILITAT (bogeria) 

•  Europa	(Polònia)	
•  Anys	1930’	
•  La	civilització	occidental	es	troba	amenaçada	per	l’exercit	mongol-xinés	
•  La	població	és	malaurada,	“mancada	de	tot	tipus	de	creença”	
•  Una	munió	de	venedors	ambulants,	secretament	mercadegen	píndoles	de	
Murti-Bing	(DAVANESK	B2)	
•  	L’efecte	de	la	seva	ingestió	és	“serenitat	i	felicitat”.	Les	preocupacions,	
pors,	dubtes,	els	problemes,	entorn	dels	quals	el	pensament	hi	dona	voltes	
sense	aturador,	desapareixen;	tota	preocupació	metafísica,	ètica	o	estètica	
passa	a	ser	contemplada	com	una	mera	“estupidesa	del	passat”.		



INSACIABILITAT  

• Comença	una	nova	vida	de	“murti-binguisme	consumat”.	
•  Els	ciutadans,	abans	malaurats	i	turmentats	per	la	“insaciabilitat	
filosòfica”,	ara		es		posen	al	servei	del	nou	ordre,		
•  es	posaren	a	escriure	“marxes	i	odes”,	i	en	comptes	de	pintar	
abstraccions	passaren	a	construir	quadres	“socialment	útils”.	



INSACIABILITAT  

• Però,	aquí	i	allà,	alguns	del	seus	protagonistes	es	plantegen	i	
formulen		breus	i	incisives	qüestions	ontològiques,		
•  Tenen	un	“escalfred	metafísic”,		
•  Experimenten	la	“brutalitat	del	ser	en	directe”.	
•  Senten	el	“secret	de	l’existencia”	
• Queden	“arrancats	del	qüotidià”	



Algunes qüestions ontològiques plantejades per 
Witkiewicz  

•  1.¿Perquè	soc	aquest	i	no	un	altre?		
•  	2.	¿Perquè	existeixo?	
•  3.	¿Podria	no	existir	en	absolut?	
•  4.	¿Perquè	en	aquest	lloc	de	l’espai	infinit	i	en	aquest	moment	del	
temps	infinit?	



PROFETA DEL PRESENT 

Mort	de	la	Religió	i	de	la	Filosofia	

Mort	de	l’Art		



EXISTIR 
perquè no HEIDEGGER (1889-1976) 

						1927	



El SER i el TEMPS (1927) 

(478	p.)		



Martin HEIDEGGER (1889-1976) 

•  “un	dels	filòsofs	més	importants	del	segle	XX”	
•  	“el	filòsof	més	influent	del	segle	XX”	

•  	“el	guardià	del	Ser”	

¿PER	QUÈ	NO	HEIDEGGER?	



OBRA COMPLETA (GA)  
XXVIII vol.  



Quaderns Negres (GA 94, 2014) 
Arxiu alemany de literatura 



el pensar segons Heidegger 

•  “La	raó	és	l’adversari	més	obstinat	del	pensament”	
•  “El	coneixement	no	s’obté	per	la	llum	de	la	raó	(nous)	sinó	per	la	
il·luminació	(Lichtung)”.	
•  “la	intuïció	ha	de	dirigir	el	procés	del	pensar”,	
•  “La	il·luminació	de	la	intuïció	només	es	dona	en	moments	
excepcionals	(kairològics),	de	visió	phronètica”	(segle	VI	a.e.a.,	1933)	
•  En	una	terra	concreta	(Grècia,	Alemanya)	...		
•  ...	a	persones	concretes,	escollides	pel	destí		(Parmènides,	Heràclit;	
Hölderlin,	Hitler,	Heidegger)	



plataforma HEIDEGGER 
historicitat 

•  1.	“Primera	vinguda	del	Ser”.	Etapa	grega	pre-platònica.		
•  2.	“Període	d’Ocultació	del	Ser”.		De	Plató	a	Nietzsche	
•  3.	“Període	d’Oblit	del	ser”,	època	de	Krisis,	de	domini	de	la	Teknica	
•  4.	1933:	“Segona		vinguda	del	Ser”,	“el	segon	inici	d’Occident”.		



La vinguda del SER ara (s.XX) 
està lligada al Völk/poble (alemany) 

Sang	(raça)	
Terra	
Llengua		

	
Volksgemeinschaft	



Els camins del pensar de HEIDEGGER 

TODTNAUABERG	



TODTNAUABERG 



TRUCS tècnics filosòfics de HEIDEGGER 

-  Citació interessada i tergiversada 
 
-  Creació d’un argot pseudofilosòfic (Argot de l’Autenticitat) 

-  Conversió d’un pronom en un substantiu per mitjà de 
l’afegit d’un article indefinit neutre (p.e.: das Nichts, el no-
res).  



(el) DA-SEIN  
(el) Völk 

ALEMANY		



més raons  
per què no HEIDEGGER 

 



L’alumna fascinada i “el petit mag de Messkrich”  
1924 

18	a.		 35	a.	

Seminari	sobre	Plató	(El	sofista)	i	Aristòtil	(Ètica	Nicomaquea)			



1930 
Heidegger nazi  

El	partit	nazi	de	HITLER	
obté	107	escons	



 
1933 

Rektor de la Universitat de Freiburg 
 

	Führerprinzip	(principi	del	líder)	



COMISSIÓ PER LA FILOSOFIA DEL DRET 
1934-1942 

Alfred	Rosenberg		 Carl	Schmitt	 Martin	Heidegger	



1934-1942 
Heidegger ideòleg de la “solució final” 



FISCHER, HEIDEGGER, MENGELE  

“L’agricultura	mecanitzada	és	en	essència	el	mateix	que	la	producció	de	cadàvers	en	
les	càmeres	de	gas”	(M.	Heidegger)	



lectures paral·leles  



Simulacre d’èpuració del 1945 



HEIDEGGER 1945-1976: “el retorn de 
Siracusa” 

Etapa	de	fals	“silenci	i	retir”,	de		negació	i	de	
falsació,	de	justificació	i	de	banalització	de	
l’extermini	(“l’Holocaust	pot	equiparar-se	a	
l’expulsió	dels	alemanys	dels	estats	bàltics”)	



1976 
en defensa pròpia 



22 maig 1976  

RETORN	AL	NO-SER	
	
	
Messkirch	(Alemania)	



La legió dels heideggerians 

	
Maurice	de	Gandillac		,	Jean	Paul	Sartre		,	Annah	Arent	,	Karl	Jaspers	,	

José	Gaos	,	Jean	Beaufuet,	Otto	Pöggler,	Jacques	Derrida		,	Giles	
Deleuze,	Jean	François	Lyotard,	Alexander	Kovéje,	Lacoue-Labarthe,	
Xavier	Zubiri,	Manuel	Sacristan,	Paul	Ricoeur,	Michel	Foucault,	Louis	
Althuser,	Maurice	Blanchot,	René	Chard,	Jacques	Lacan,	John	Sallis,	...		

La	INDUSTRIA	FILOSÒFICA	PARISINA	



DESEMMASCARADORS de HEIDEGGER 

Maximilien	Beck	(1928,	1934)	,	Arnau	Dandieu	(1932)	,	Hans	Sheger	
(1933)	,	Colette	Audry	(1934)	,	Henri	Thielems	(1936)	,	Herbert	

Marcuse	(1932,	1934,	...)	,	Georges	Bataille	(1934,	1935,	1937)	,	Alfred	
Delp	(1935)	,	Edith	Stein	(1927,	1929,...)	,	Jean	Wahl	(1938,	1946,	...)	,	
Alexandre	Koyré	(1945),	Benedetto	Croce	i	Karl	Vossler	(1951)	,	Georg	
Lúkás	(1954)	,	Guido	Scheeberg	(1962)	,	Theodor	Adorno	(1963)	,	

Víctor	Farias	(1987)	,	Pierre	Bordieu	(1988)	,	Hugo	Ott	(1988)	,	Jürgen	
Habernas	(1988),	Emmanuel	Faye	(2005)	,	Nicolás	González	Varela	

(2017)	,	François	Rastier	(2018)		,	...	



ONTOLOGIA CIENTÍFICA  



ONTOLOGIA CIENTÍFICA 

•  	“Res	succeeix	–	p.e.	la	consciència	de	ser-	en	un	sistema	vivent	que	la	
seva	biologia	no	ho	permeti”.		
•  “Mai	s’arriba	a	accedir	vertaderament	a	la	zona	on	tot	s’origina”	
•  “Allò	que	realment	interessa	(les	respostes	certes	a	les	qüestions	dels	
orígens	i	del	sentit)	està	fora	del	marc	del	raonament	humà”.	
• Ciència	patentitza	l’existència	d’un	grandiós	i	insondable	misteri	
•  Ens	trobem	en	la	ignorància	ben	informada	
	

RESPOSTES	A	PREGUNTES	DE	WITKIEWICZ		



CIÈNCIA NO HA SUPRIMIT EL LÍMIT 

• Ciència	ha	permès	un	desplaçament	del	límit	més	enllà	del	qual	es	
precipita	l’abisme	de	la	nostra	ignorància:	

		
	només	hem	“guanyat	terreny	al	mar	del	inefable”	



Club dels misterians 
(els perplexes)  

	
Lliga	informal	de	metafísics,	literats	(poetes)	i	científics	reaccionaris	
autèntics	,	defensors	radicals	de	la	Ignorància		o	impossibilitat	de	saber	
	(Owen	Flanagan)	
		

Lema:	“Si	sabéssim	no	seriem”	(JMa	Uyà).		



ENVELLIR 



ENVELLIR 
a propòsit de Revolta i resignació (1968) 

de Jean Améry (Hans Mayer) (1912-1978)   



1938 (26 a.): Annexió d’Àustria a Alemanya (Anschlus). 67.000 opositors i jueus són internats a 
Mautchausen. Mayer emigra a Bèlgica. 
1940 (28 a.): Alemanya envaeix Bèlgica. Arrestat. Torturat.  
1944 (32 a.): Identificat com jueu. Deportat a Auschwitz (172.364) 
1945 (33 a.): Alliberat per l’exércit britànic. Retorn a Brussel·les. 



1958 (56 a.) 



Temps-estats successius de l’existir  
segons Jean Amery 

•  1. 	Ell		(il·legal,	clandestí,	nou-vingut,	estranger,	indesitjable,	intrús,	
l’oblidat,	el	recordat,	negat,	inventat,	enterrat,	cadàver	conservat,	el	que	
ha		sigut	o	estat,	...).	

•  2. 	Jo	(el	titella,	el	sobrevivent,	el	fals-jo,	l’emmascarat,	...	).	

•  3. 	Tu	(l’acusat-acusador,	el	culpable,	el	penitent,	el	corc,	boicotejador	
intern,	“el	danyat	en	el	seu	ser”	,	el	portador	de	“la	ferida	Heine”).	

•  4. 	L’envellit	(sobreposant-se	a	ell,	jo	i	tu).		



envellir  
“moment” del ser/existir 

(no del cos) 

-	temps	del	existir	presidit	per	la	Luzidität	(lucidesa)	
-	retirat	de	“la	fira	de	les	vanitats”	
-  estar		disponible	oposant-se	(“reaccionari	autèntic”)	
-  fer	seguits	(continus)	aquells	“uns	quants	quarts	d’hora”	de	
consciència		d’existir	

-	època	d’	“aixecar	el	ser”	
	
	



prerequisits per entrar en envelliment  

	
	

-	autoguarició	de		les	grans	ferides	(la	ferida	Heine)	
-  no	és	època	d’ocupar-se	ni	de	pares	ni	de	fills	(tampoc	de	nets)	
-  no	és	època	de	pensar	en	la	mort	(un	envellit	sap	que	és	mortal)	



Les dues cares  del envellit 

	
	

L’aparent	(el	per	fora).	El	“paper”	del	tolerant.	El	lleial.	
		

L’ocult	(el	per	dins).	L’intolerant.	Alethobiosas.		El	silencios.		
	



Envellir és temps de prevenir 
(tasques de l’envellit) 

• dotar-se	dels	mitjans	per	tenir	cura	d’un	mateix	
• desposseir-se	dels	petits	tresors	(per	tal	no	acabin	en	el	mercat	
d’encants)	
•  re-testamentar	(últimes	voluntats)	
• disposar	de	vies	(plural)	d’escapament		
•  tenir	cura	de	“morir	indiagnosticat”	
	



 
Miquel Baucà 

Els estats de connivencia 
 

“El	plaer	de	no	morir-se	
tot	morint	a	poc	a	poc	

és	el	premi	més	esplèndid	
	que	els	déus	poden	acordar	

	a	aquells	que	han	entès	les	regles.”		
(EC,	29/30)	

L’envellir	és	temps	de	treball	de	“revelació	ontològica”		



envellir 

•  voler	saber	(temps	de	treball	de	“revelació	ontològica”	)	
• desobeir	
• no	refugiar-se	en	el	record	
• No	és	temps	de	reconciliacions	
•  És	temps	d’estar	en	el	ser		



Envellir  
temps d’ocupar-se de com, quan i on desaparèixer 

(morir no s'improvisa) 

Paul	KLEE,	woher?	wo?	
whohin?	(1940)	



MORIR 



QUAN, COM, ON  

	
Quan?:	abans	que	sigui	massa	tard	

	

Com?	:	“el	dolç	son	de	la	mort	que	ens	facilita	la	industria	química”	
		

On?	:	resoltes	les	altres,	la	qüestió	(elecció)	més	important.		



 ¿QUI TALLA el fil? 
¿QUAN?   

Làquesis,			Cloto,				Àtropos		

																				
Tique	



mort lliure 
“aixecar la mà sobre un mateix” 

Assumir	la	feina	d’Àtropos	



QUAN/COM 
múltiples formes de morir (segons Jean Améry) 

• mala	mort,	la	“mort	natural”	(després	d’una	llarga	malaltia,	incapacitat,	...)	

• mort	sobtada	
•  Suïcidi	(mort	no	lliure,	selbstmord)	

NO	DESITJABLES	

					DESITJABLES	

-	per	homicidi		
-	per	encàrrec	
-	mort	voluntària	(mort	lliure,	freitod)	
	



Selbstmord i freitod 
segons AMÉRY 

•  1. 	Suïcidant:	persona	que	s’extingeix	a	si	mateix	(es	“treu”	la	vida).	
Autoassassi	(selbstmord),	mort	no	desitjable			

		
•  2. 	Suïcidaire:	persona	que	“porta	en	si	el	projecte	de	mort	
voluntària”	(anul·lar	l’existència),	mort	desitjable		

	 	-	els	merament	especulatius	(inautèntics)	
	 	-	els	complidors	(freitod),	autèntics	



• MORT	NATURAL	
• MORT	VOLUNTÀRIA	



COM, QUAN i ON 
dues opcions  

¿quina	tries?	



dues esqueles    

¿quina	escolleixo	?	



17 octubre 1978 (66 a.) 
SALSBURG (Àustria)   

Jean	AMÉRY	va	escollir	“aixecar	la	má	sobre	(no	contra)	un	mateix”	
Amb	“el	dolç	son	de	la	mort	que	ens	facilita	la	industria	química”	



ONTOLOGIA avui 

“¡Per	una	vegada	en	el	món	
	i		precisament	com	…”		

	
																																									(Grabbe,	1701-1736)	


