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Ontologia avui
Existir, envellir, morir
J. Jubert Gruart
On som, hi som
En ocupar-nos fins ara del “on venim” (qual al pensar) hem donat paraula a alguns dels
humans pensaires - altrament anomenats autors i també alguns d’ells dits ‘filòsofs’-,
cada un d’ells emmarcat en la seva temporalitat i localitat. En aquesta difícil i lenta
tasca o treball de l’anar pensant i repetir-se, alguns inventant i menys descobrint,
s’han anat construint obtuses imatges o idees que anomenem sistemes filosòfics (Déu,
Humà, Cosmos, Ètica, Estètica, Política i Sentit) o plataformes d’observació de ‘la
realitat’.
El segle XX (on encara en part hi som) és l’època de la presa de consciència a Europa
(part antiga d’Occident) de la mort de Déu, de la religió, de la filosofia, de l’Art, ...
època i localitat de la gran mortaldat i de la “gran carnissada”. Vivim en la epocalitat i
localitat de “la caiguda de la bena”, del Gran Canvi, de la pèrdua de formes i de
continguts mil·lenaris.
A final del segle XIX (amb grans i sucoses prolongacions dins del XX) “els humans
encara podien veure’s a si mateixos com éssers transcendents, àngels caiguts confinats
a la Terra en espera de redempció, que arribaria per via de l’ànima o de l’intel·lecte”.1
Aleshores el món encara era local. 2
A mida que el segle XX avança a través de dues grans carnissades, té lloc el Gran Canvi:
Déu ha mort i religió agonitza; Ciència (via Tècnica) porta més destrucció i control ; la
1

Eduard .O. Wilson, El naturalista, Debate, Madrid, 1995 (1994), p.7. Autor de Sociobiologia, la nueva
síntesis, Omega, Barna., 1980 (....), 701 p. , obra cabdal en aquest canvi iniciat per Darwin.
2
Aquest va ser el món, i sempre el mateix, dels nostres pares o avis, nascuts a inici del segle XX, un
“món” regit per una cultura post figurativa (Margared Mead, Cultura y compromiso, Gedisa, .....).
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vella forma de raonar es desmunta; a l‘ensems que el món es globalitza i la massa
s’expandeix, creix la solitud; l’Univers s’ha tornat immens i la Terra (“el món”) n’ocupa
un lloc minúscul.
Alguns de nosaltres, nascuts poc abans de la segona meitat del segle XX, hem habitat
en els dos mons i som testimonis vivents del canvi produït al llarg de dues generacions.
En un moment del trajecte hem experienciat la lenta sotragada d’aquesta inflexió
intel·lectual i existencial. Hem hagut de canviar de plataforma i de punt de mira. Hem
estat destravats (impel·lits a destravar-nos) i el contingut del nostre pensament i la
forma d’estar en el món han mutat. Hem entrat en una nova època.
La Gran Poda dels darrers cent i escaig anys ha deixat l’arbre de la Filosofia (del pretès
saber) ben escapçat. Amb la mort de Déu, Teologia ha deixat de ser, quan a ella
mateixa i com branca de Filosofia3. Astrofísica ha absorbit Cosmologia. Estètica és
qüestió de Ciència de la bellesa.4 Política passa a ser Ciències polítiques (en plural).
Hem assistit, també, als intents de desmantellament de l’Ètica filosòfica i a com ètica
s’ha reduït, en mans de literats, a qüestions pràctiques, en absolut rígides (ètica
situacional).5 Pel seu torn, el sentit de l’existir (és a dir, la seva manca) ha derivat en
una qüestió estratègica psicoterapèutica6 i farmacològica.
Després d’aquesta Gran Poda, filosofia s’ha quedat amb Metafísica, i aquesta,
circumscrita a la irresoluble qüestió del Ser, en Ontologia.
Metafísica i Física plantegen qüestions sobre temes comuns. Algunes qüestions
metafísiques clàssiques han obtingut resposta per part de Ciència. Les preguntes més
essencials que queden sense resposta possible constitueixen (i seguiran integrant) el
contingut de Metafísica. Pel seu torn, algunes de les més significatives qüestions
referents al “què” i al “qui” soc jo, les sempiternes qüestions sobre el ser, s’han
esmunyit també avui quasi completament de les ments dels filòsofs professionals,
quedant atrapades en mans de críptiques construccions tipus Heidegger i els seus
epònims o recollides (inclús monopolitzada) per literats (tipus Valéry, Witkiewicz,
Pessoa, ...), per reaccionaris autèntics (com Nicolàs Gómez Dávila) –de fet poeta
metafísic- o per resistents metafísics (com Macedonio Fernández).
En conjunt, és evident que hem canviat de plataforma des de la qual observar la
realitat, alhora que s’ha canviat el punt de mira i el resultat és un punt vista també
diferent.

3

Recordem l’extensió que el cabdal tema Déu ocupava (encapçalant-los) en tots els grans (i petits)
sistemes filosòfics.
4
V. Wladyslaw Tataekiewicz, Historia de seis ideas, Tecnos, Madrid, 2015 (1975), p. 193 s.
5
V. supra, p. 924s.
6
Yalom, Psicoterapia existencial, Herder, Barna., .... Victor Frankl, ....
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En analitzar amb cert deteniment a alguns, pocs, d’aquests profetes del present7
selectivament triats, tractarem de situar-nos en relació tant amb contemporanis
discontemporanis, com amb contemporanis molt contemporanis i discontemporanis
molt contemporanis.

La qüestió de l’ontologia des de sempre
“Ontologia és una cosa que els hi passà als grecs”8 després de deixar de creure (perdre
la fe) en els déus dels seus avantpassats (primera mort de déu, que eren molts).
Aquesta època, iniciada, imprecisament, 600 anys a.e.a. amb els anomenats
presocràtics, donà lloc a “la més bella invenció dels temps”9: la Grècia antiga. Però amb
això, als “grecs”, el món se’ls hi va quedar buit de figures sobrenaturals -déus i
divinitats- que donaven raó de tot fenomen i esdeveniment. I com que l’horror al buit
(horror vacuis) és inherent a la condició humana, només durant uns 250 anys suporten
ser ateus i concrets (el que és, és; el que no és, no és; tot és aire, terra, foc, ...).
Entorn de 440 anys abans del canvi convencional d’era, aparegué l’apòstol Sòcrates i el
seu cronista (evangelista) Plató i emplenaren de nou la “realitat”, el “món” representat
en la ment dels humans, farcint-lo d’idees. En primer lloc de la idea d’Ens, creant a
partir d’ella una pretesa ciència de l’ésser. Plantejada la pregunta per el ser (de les
coses) a la imaginació dels humans (i no ja al dir dels déus o dels seus intèrprets), els
humans successius respongueren amb l’elaboració dels rocambolescos i complexes
sistemes d’idees metafísiques que emplenen els tractats de filosofia i els volums de la
Història de la Filosofia.
Hem hagut d’esperar més de dos mil·lennis per retornar a una ontologia sensata.
Aquesta vegada, però, de la mà de literats, de científics i de metafísics autèntics
(l’últim reducte sobrevivent avui de la vella i doblement mil·lenària Filosofia).

La qüestió ontològica avui i aquí
Caracteritzada per un retorn a Parmènides, ontologia avui considera que hi ha el ser i
no el no-res; considera que el fet que hi hagin coses (el ser en general, l’U, el sermatèria, totes les coses) i que hi hagi, diferenciada, cada cosa (el ser singular), que tot
això sigui, és sorprenent i inexplicable.

7

De moment l’interès per trobar-nos amb algun sociòleg del futur és escàs. El llindar de la finestra és el
nostre límit.
8
José Ortega y Gasset, “La idea de principio en Leibniz”.
9
Paul Valéry, Cahiers, II, Gallimard, París, ...., p. 1.465.
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Partint d’aquest “asombro” de ser, limitarem la nostra consideració a com ha estat
expressat per alguns del autors pensaires o relators epocalment i àmpliament
contemporanis nostres “allò que es troba a la nostra consciència quan aquesta
consciència és confronta amb l’ésser específic, (amb) la nostra existència”10.
Macedonio Fernández, p.e., un d’aquests narradors, diu de l’ésser que és “quelcom
flotant (i només flotant) en el més absolut Misteri”11. Arrelant l’experiència en la
biologia (lluny de tota transcendència sobrenatural), puntualitza que tant el ser com el
fenomen de la consciència de ser són “un flux de sensacions agrupades
químicament”.12 Fem notar, amb això, que és característic d’aquesta contemporània
modalitat d’ontologia fenomenològica que metafísics i “físics” neurobiòlegs
coincideixin en l’acceptació d’un nivell material imprescindible (no només metafòric)
d’allò òntic i ontològic. Tot i saber molt bé, uns i altres, que havent dit això el misteri
inefable no s’ha resolt i que dir qualsevol altra cosa més que “l’ésser és”13, és
imaginació i només imaginació, com tot allò que és conceptual i verbalisme necessari.
Sigui com sigui, consciència de ser (existir) és vivència (experiència) que comporta un
desplaçament (que és una anul·lació o suspensió)14 del pensar al sentir (adonar-se).
Que, desprès d’aquesta experiència o vivència, algú, a contrapèl o no, vulgui
emprendre el dificilíssim camí de donar-hi paraula a allò “insoluble” és una qüestió de
rara competència.
En definitiva, atendrem a l’impacte i significat que són susceptibles d’instal·lar-se en
un existent quan experiència la “sorpresa de ser”, tal com s’expressà en la frase d’un
discontemporani:
“¡Per una vegada en el món i aleshores precisament com quincaller a Detmold!”
(Grabbe). 15

Tres derivades de l’adonar-se/trobar-se essent
L’ésser viu susceptible de conscienciar, perplexant-se, l’aclaparadora realitat de ser
(“de ser per una vegada en el món”), té la possibilitat d’atendre a tres
moments/instants absoluts d’aquest ser esdevingut (desvetllat) conscient en el temps:
1. L’existir (el temps-moment de l’adonar-se que s’és)
10

Witld Gombrowicz, Curs de filosofia en sis hores i quart, Àtic dels llibres, Barna., 2015 (1995), p. 100.
JMa Uyà, La intemperie metafísica de Macedonio Fernández, Documenta Universitaria, Girona, 2009,
p. 18.
12
JMa Uyà, o.c. p. 18.
13
Parmènides
14
Epojé.
15
Christian Dietrich Grabbe (1801-1836), dramaturg alemany. Autor de Don Juan und Faust (1829).
11
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2. L’envellir (el temps-moments de romandre en la consciència de ser)
3. El morir (el moment de desaparèixer, de no-ser)
Cada un d’aquests tres grans “moments” derivats del ser conscient, el farem pivotar
entorn d’autors-testimonis que en alguna de les seves obres replantegen la qüestió del
ser-existir amb un punt de vista singular, i ho fan no tant com a teòrics (filòsofs) sinó
com a viatgers i relators d’experiències (poetes i literats), testimonis puntuals del
“desvetllament” ontològic i metafísic que a les darreries del segle XIX i inicis del XX es
produeix a Europa, aquí i allà. Un “desvetllament” no liderat per filòsofs professionals
sinó per escribidors absolutament no religiosos (laics), que assagen de donar paraula a
moments experiencials de “consciència de ser” (“asombro de ser”).
Independents i desconeguts entre ells, compartint només el moment epocal, aquests
autors dispersors, impactats per la vivència i decidits a revelar-la, es veuen obligats a
crear una terminologia, un llenguatge, quasi un estil, un gènere, inèdit, nou: plantejar
dificultosament, no la interpretació de l’experiència, sinó la seva descripció
fenomenològica. En no fer-ho com una disquisició acadèmica (filosòfica), l’intent
requeria ofici literari, mestria en l’ús de les paraules-vehicles necessàries per la
transmissió-comunicació de l’experiència.

I. SER/EXISTIR

A propòsit de Monsieur Teste, de Paul Valéry (1871-1945)
“Només hi ha un problema. Que és insoluble. La
sensibilitat inexpressable –sobretot inexpressable”.
Paul Valéry (Cahiers III)
Podem fer, pel que fa a la qüestió del ser (ontologia), un salt que va de Parmènides (s.
VI-V a.e.a)16 a Paul Valéry (s. XIX-XX) -literat (poeta simbolista, diuen)-. En concret a
Monsieur Teste, encara que de forma dispersa en tota la seva producció escrita (i en la
seva darrera obra), ontologia torna a tenir paraula.17

16

V. supra pp. 125-129.
Mon Faust-Dialogue de l’arbre (1946), publicació póstuma, que no considerarem en aquest Apunt.
Paul Valéry, Mi Fausto. Diálogo del árbol, A. Machado Libros, Madrid, 2003 (1946), 170 p.

17
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Molt breu noticia biogràfica de P. Valéry
1871 (30 d’octubre): neix a Seta.
1892-1900 (21-29 a.): període de formació (“quan
je me suis fait”. Amistat amb Mallarmé.
1893 (23 a.): Comença a prendre notes sobre
Monsieur Teste, “en instants de no fer res ... en els
que el pensament juga a existir sens més ”, ... “en
l’anonimat del jo”, “ser només a l’ombra”.
Estudis secundaris a Montpeller.
1889: Estudis de Dret.
1894: París. Redactor pel Ministeri de Guerra
1925: Membre de l’Acadèmia
Administrador de La universitat de Niça.

francesa.

1938 (67 a.): Paris. Relació amb Jeanne Loviton
(“Jean Voilier”) de (37 a.), “el meu verí”.
1845: Jeanne l‘abandona, per casar-se amb l’editor Robert Denoël (col·laboracionista).
Valéry renuncia a col·laborar amb el règim de Vichy i perd el seu lloc de treball. Mor a
París el 20 de juliol (és enterrar a Seta).

Obres
Introduction à la méthode de Léonard de Vinci (1895). La Soirée avec monsieur Teste
(1896), Essai d'une conquête méthodique (1897). La Jeune Parque (1917), La Crise de
l’esprit (1919). Le cimetière marin (1920). Album de vers anciens (1920). Charmes
(1922). Eupalinos ou l’Architecte (1923). L'Âme et la danse (1923). Variété I (1924).
Propos sur l'intelligence (1925). Monsieur Teste (1926). Variété II (1930). Regards sur
le monde actuel (1931). Amphion (1931). Pièces sur l'art (1931). L'idée fixe ou Deux
Hommes à la mer (1932). Discours en l'honneur de Goethe (1932). Sémiramis (1934).
Notion générale de l’art (1935). Variété III (1936). Degas, danse, dessin (1938).
Discours aux chirurgiens (1938). Variété IV (1938). Mauvaises pensées et autres (1942).
Tel quel (1941, 1943). Littérature et Choses tues, Dialogue de l'arbre (1943). Variété V
(1944). Obres editades pòstumament: Mon Faust (1946), L'Ange (1947), Histoires
brisées (1950), Lettres à quelques uns (1952) Correspondance de Paul Valéry
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s'étageant tout au long de sa vie., Vues (1948), Œuvres I (1957), edición de Jean Hytier,
Bibliothèque de la Pléiade – Gallimard, Œuvres II (1960), edición de Jean Hytier,
Bibliothèque de la Pléiade – Gallimard, Cahiers I (1973, edición de Judith RobinsonValéry, Bibliothèque de la Pléiade – Gallimard), Cahiers II (1974, edició de Judith
Robinson-Valéry, Bibliothèque de la Pléiade – Gallimard, Reeditats per Gallimard, París,
2009), Les Principes d'anarchie pure et appliquée (1984), Corona & Coronilla: poèmes à
Jean Voilier (2008), Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945 (2014).

Monsieur Teste (1896-1929)18
Què no és (i diuen que és) Monsieur Teste.
1. No és una novel·la, tal com classifiquen aquesta obra a les biblioteques i com la
referencien els (pocs) comentaristes/analistes que s’hi atreveixen.19 En cas de
ser-ho (que no ho és) seria una pèssima novel·la, de lectura (im)possible20-.
2. No és un “experiment literari”. 21
3. No és “una utopia de l’esperit”, ni “una faula abstracte”22, ni un “conte
filosòfic”.

Què si és (i no es diu que ho sigui) M. Teste
Monsieur Teste és un tractat d’ontologia (emmascarat de mala novel·la, de conte
filosòfic, de faula abstracte, d’utopia de l’esperit, ...). Un tractat d’ontologia important,
tan important com el poema de Parmènides, però molt més extens, amb més
dificultats expressives, per dir el mateix o poc més o quasi.
Paul Valéry és no només l’autor d’un text difícil, inconnex, escrit (anotat), al llarg de 40
anys. Aquest pretès “personatge de fantasia”23 que és Edmon Teste és també Paul

18

Paul Valery, Monsieur Teste, Antonio Machado Libros, Madrid, 2008 (1960), 104 p. Traducció de José
Luis Arántegui. Si no s’indica expresament, totes les citacions que es fan en aquest Apunt corresponen a
aquesta edició i es referenciarant com MT.
19
Jordi Llovet, per exemple, considera que Monseiur Teste “es tracta de la destil·lació més extrema del
pensament de Valéry sobre l’essència del fet literari i alhora la més decidida aproximació de l’autor al
gènere novel·lesc”. És, insisteix Llovet, “la novel·la d’ell mateix” (Paul Valéry, Monsieur Teste, Columna,
Barna., 1980 (1919), 265 p. Introducció de Jordi Llovet i traducció d’Alex Susanna). Pel seu torn, Salvador
Elizondo, traductor de M. Teste al castellà (Paul Valéry, El senyor Teste, Montesinos ed., 1980 (1929),
161 p.), considera es tracta d’una “novel·la d’aventures”, “una narració d’aventures”, fidel al caràcter
“eminentment francès”.
20
Paul Valéry, El senyor Teste, Montesinos ed., 1980 (1929), 161 p. Traducció de Salvador Elizondo.
21
Com també afirma Elizondo.
22
Id.
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Valéry en-si-mateix.24 M. Teste és un “instant” (“llampec que il·lumina instantàniament
anys”)25, suma d’ “uns quants quarts d’hora” de l’existir de Paul Valéry. M. Teste és la
forma que pren en Valéry el seu “personatge interior“, és el testimoni del seu ser
singular conscient de ser, de l’experiència de ser (aquí a Gènova i aquí i allà, i
precisament com escriptor).26
A l’any 1893, quan Valéry té 22 anys d’edat, a Gènova, “en una habitació”, viu el que
podem qualificar d’intensa experiència existencial (que Jean Améry –v. infranomenarà “vivències immediates de la consciència”). Un sotrac, destravament, que
provoca “el bot (salt) fora de la fila”27. “Uns dies després (d’aquesta experiència) ...
Monsieur Teste va néixer del record d’aquest estat”. “Si no hagués pensat res més, jo ja
sabia de que cal ocupar-se’n”, que la feina ja estava feta. Però “¡No va (M. Teste)
encertar morir al néixer...!”28. Essent així com M. Teste pren forma literària.
Tot i ser Edmund Teste -com Keuner o els heterònim de Pessoa- un aparent
personatge literari, neix de la ment (testa) de Valéry no pas com Atenea del cap de
Zeus, essent un personatge de fantasia, sinó com producte d’un “excés
d’autoconsciència”29, “algú sembrat en un moment de profunda alteració”30.
Es tracta d’un precoç inici d’entrada en envelliment (v. infra) d’un jove Paul Valéry de
22 anys.
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”. Algú
que ha clausurat el Guió, ha matat la marioneta (el ninot). No parteix pas de cero: reté
“el que vull”, té una memòria selectiva i conserva només “la substància de 20 llibres”.31
“Tatxo en viu”. Atent a “aquesta estranyesa (perplexitat) d’aquests ecos del U”.
Poc després de l’experiència de Gènova, en recordar-la, Valéry comença a “prendre
notes” en instants de no fer res, en l’anonimat (oblit) del jo, “sense les idees, els
sentiments engendrats o remoguts en l’humà normal només pels seus mals (dolències)
i pors, les seves esperances i terrors”, idees que es tenen “no lliurement” sinó intruses.
23

No és fins després de la mort de Paul Valéry (1945) que Monsieur Teste esdevé un “personatge
literari” (publicat, de forma unificada, el recull o aplec de textos dispersos que s’hi fa referència). El cos
essencial de la trama narrativa que personifica, metafòricament, a M. Teste, Valéry l’escriu al llarg dels
anys 1891 i 1900, entre els 21 i els 29 anys d’edat (“en aquesta construcció perdia jo el meu temps, en
reconèixer’l i fortificar-lo”(MT. P. 14).
24
Paral·lelament, com Bertolt Brecht ho és de Herr Keuner, i potser –molt menys complexament- com
Fernando Pessoa ho és d’Alberto Caeiro, Ricardo Reis o Álvaro Campos.
25
MT, p. 79.
26
V. infra, cita de Grabbe: “Per una vegada en el món i precisament com quincaller a Detmold”.
27
MT, p. 42.
28
MT, p. 104.
29
MT, p. 13.
30
MT, p. 15.
31
MT. P. 17.
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Instants “en els que el pensament juga a existir sens més”. Aleshores és quan Teste
pren la paraula, fent “pures observacions en si-mateix i sobres les coses”32, “amb un
desig infinit de claredat” sobre “allò que és més que subjectiu”. Explota aquesta
“condició singular”, l’obertura d’aquest instant, i assaja de pouar-hi el sentit. “Tireu
aquí la xarxa. Aquesta és la mar en la que trobareu”.33
Com hem dit, no considerarem Monsieur Teste com una obra literària (ni molt menys
com una novel·la, encara que “alguns lectors li han prestat” vida pròpia). En llegir
Monsieur Teste, efectivament, el personatge Teste viu una vida prestada. Potser una
vida “esborrada” (viscuda en una “època esborrada”) en la que es tingué (temporalitat)
un “excés d’autoconsciència”, de desig d’entendre, d’atenció màxima. Tampoc el
considerarem una simple metàfora. Analitzarem M. Teste com un vehicle –epocalment
i localment acotat- per expressar “allò indicible”: la consciència de ser, d’existir.
El text fou escrit (“engendrat”) per Valéry al llarg de 33 anys. Iniciat, de forma
estructurada, quan suma 25 anys de vida i tancat al l’edat de 58 anys. Per tant no tot
construït “en temps de joventut” (“aquesta època esborrada”)34.
M. Teste, però, no és Paul Valéry; és un “fragment”, una suma d’instants de l’existir de
Valéry. Un “fragment” que alguns altres humans també tenen, passiu o actiu (poc o
força). Doncs en nosaltres (en algun lloc del nostre cervell) hi ha “algú” (“un monstre”)
que veu i sap. Hi té (si la té, si l’arriba a tenir) una presència curta, efímera, potser
repetida, difícil de retenir, ja que el llenguatge habitual no li és apropiat per expressarla. Cal forçar-lo a parlar (sinó desapareix, s’esborra).
M. Teste és un observador d’un mateix, en “epojé”, no reactiu ni prejudicial. Està en
estat d’atenció màxima (a l’aguait). En estat de “clarividència” (consciència clara pura,
anormal, “reduïda”, intensament focalitzada). Té (observa des de) un punt de mira fixe
i punt de vista de conjunció on “s’organitzen les relacions del conegut i el desconegut.
Més encara, (on) aplica obstinadament les seves potències fosques i transcendents, en
simular les propietats d’un sistema aïllat en el que no hi figura per res l’infinit”.35
“Un tipus d’aquesta mena no podria prolongar-se en el real més enllà d’uns quants
quarts d’hora”.36
És un “monstre psicològic”. És un conjunt d’ “idees Monstre” amb potes. Fer-lo parlar
(pas del vivenciar al dir) exigeix la creació “d’un llenguatge forçat, a voltes
enèrgicament abstracte” (alhora que algun esbós de “vulgaritat i trivialitat”).
M. Teste, és, en definitiva, un prototip d’envellit (v. infra).
32

MT, p. 14.
MT. P. 42.
34
Id. P. 13.
35
Id.p. 16.
36
Id. p. 15.
33
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Possibles lectures (impossibles) de Monsieur Teste
1. Llegir Monsieur Teste anant escrivint les pròpies notes de lectura.
2. Tornar a llegir Monsieur Teste després d’aconseguir llegir aquest Apunt i rellegir
les notes pròpies.
3. No llegir Monsieur Teste i llegir directament (i només) aquest Apunt, que és una
determinada lectura i interpretació (ús i abús) d’un text (essent el text un
“pretext”/post text o excusa per introduir al lector a l’estat de la qüestió
ontològica avui, “on som”).

La plataforma Monsieur Teste
El que és novador i important en Teste és que l’instant de claredat de consciència de
ser/existir no li ve “de fora”, no és cap revelació: li ve “de dins”, de la testa (el cervell).
Però no és producte o creació del pensar, ja que “en aquest estrany cervell la filosofia
hi té poc crèdit”37, s’hi prescindeix de l’erudició, es relega al mínim “el nombre de les
coses vagues”38 i també l’especulació (l’opiniologia) hi manca en “quasi en la seva
totalitat”.
M. Teste distingeix39, de forma clara i distintiva40, entre:
1. Viure: Consistent en gesticular i emetre milions de paraules, durant un nombre
força llarg d’anys “nul·la” i terriblement “útil”.
2. Existir: Suma de fragments d’autoconsciència que donen identitat al ser-prop;
“uns quants quarts d’hora”. “Tota (l’existència) costum i absència”.
Aquest conjunt de vida i d’existir, més estones de son (dormir)41, emplena el temps o
durada entre l’aparèixer i el desaparèixer (néixer i morir).
M. Teste continua distingint42 entre:
1. Els normals, als que també anomena “els estúpids” o, simplement “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”, ...43. Viuen de bagenades (tonteries), “com si fos
37

MT, p. 16.
MT. P. 14.
39
MT, p. 29 (on es recull informació sobre M. Teste, proporcionada per la senyora Teste).
40
Tal com Descartes també proposà, però en el seu cas venint (les idees) “de fora”, és a dir de Déu (v.
supra, p. 564).
41
“El dormir continua qualsevol idea” (MT, p. 27).
42
MT. P. 30
43
MT, p. 37.
38
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tan normal”, “tan amples, cada qual en el seu absurd”, com peixos en l’aigua, sempre
ocupats i pensant. “Gaudeixen i obeeixen”. Mai s’adonen, si no és per un sotrac, de
“quantes estupideses conté el viure (del naixement a la tomba) d’una persona
raonable”44 (“La consciència d’un humà intel·ligent està plena d’idioteses”). Els que
“recorden i enyoren”. A “ells” “se’ls mengen els altres”. Cerquen agradar i ser estimats
(“¡No s’és bell, no s’és extraordinari més que per als altres!”)45. Formen un bloc: “iguals
davant la crisi o el límit”.46 “Estant atents per força” (amb atenció involuntària, passiva,
depenent dels estímuls externs), atrets pel “que està passant global”, perdent-se
“qualsevol detall sublim”.
“Entre els humans (normals) no existeixen sinó dues relacions: la lògica i la guerra”.47
En un i altre cas, per parlar/raonar o guerrejar/discutir, en definitiva per monologar a
vàries bandes, cal un lloc d’encontre, un lloc cobert, protegit de la intempèrie, on no
caigui el sol que revelaria (projectaria) l’ombra. Un “lloc digne de morts”48, “jardí
cementiri”, “jardí d’epítets” (on les paraules moren).49
Els reunits (la “gent”, els normals, els xerramecaires de discurs saltejat, opiniòlegs,
ninots/titelles gesticulants) “cerquen els seus respectius distanciaments (...) els hi
agrada veure’s sense conèixer’s “. Els hi agrada reunir-se perquè “les seves amargures
separades s’han acostumar a trobar-se”. “A l’un l’arrossega la seva malaltia i l’altra
l’empeny la seva angoixa”. Es troben per distreure’s amb altres, fugint de la solitud.
“Són ombres que es fugen”. Ombres que es fugen de l’ombra (de la seva ombra)50,
protegint-se sota un tendal. “No hi altra lloc per fugir sinó aquest”51.
Alguns (o força) d’ells, esclaus de “la importància personal” es consideren (perquè així
són considerats per altres, la mirada de l’altra) “un ser superior”, amb “l’estúpida
mania de ‘tenir un nom’”, ser famós, important, és a dir, “conegut/reconegut. Un ser
superior, però, comenta M. Teste, és “un que s’ha enganyat”52 Per arribat a ser i
creure’s “un ser superior” s’ha d’haver fet el titella durant molts anys, ocupat
extensament, mancat de llibertat, haver perdut el temps assignat.
Els humans “normals”, parladors (fabricants i usadors de paraules), són “gent amb
pensaments, preocupacions i monòlegs” i quan “necessàriament” es troben –colla de
44

MT, p. 30.
MT, p. 39.
46
MT. P. 23.
47
EC, p. 181.
48
MT. P.38.
49
Paraules: “Moviments de l’aire”, surten i moren (Italo Svevo, La consciencia de Zeno, Ed. La Magrana,
Barna., 1999 (1985), p.20.
50
V. Adelbert von Chamisso, La maravillosa historia de Peter Schlemihl, Anaya, Madrid, 1987 (1814),
192 p. “Si vols viure sol i amb la millor part de tu, no et fa cap falta l’ombra (coneixement); Si vols viure
entre els humans, tingues cura de la teva ombra i, després, dels diners”.
51
MT. 38. Paraules de la Sra. Émile Teste (“Carta de la señora Émile Teste”, p. 29-38).
52
MT. P. 17.
45
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“savis, amants, vells, desenganyats i clergues”- “tots són absents” (“tots els absents
possibles i de tots els gèneres”), constituint una reunió o assemblea d’absents. 53

2. L’anormal monsieur Teste, l’estrany, “l’estrany cervell”, “monstre” (idees monstre),
“l’extravagant”, l’absent, l’anònim, el ser provisional/efímer (“un tipus com aquest no
podria prologar-se en el real més enllà d’uns quants quarts d’hora”)54, un omímoron el
que no sap/no contesta, l’humà que sap que no sap el que diu, el que no pensa, el
previsor, el místic sense Déu,...55. El que passa desapercebut (Lathebiosas) i només es
fa present a estones.
M. Teste mai gesticula, “ningú li presta atenció”56, “invisible” (lathebiosas), solitari, no
expressa emocions (“l’expressió d’un sentiment sempre és absurda”)57.
On va M. Teste quan calla? On va la Novena Simfonia quan no sona?
El sr. Keuner deia: “allò savi és l’actitud”. El sr. Teste diu: “Allò savi és “veure-hi clar”:
sumar “moments victoriosos del meu esperit”, enganxats (empalmats), doncs tenen
“la notable propietat de no poder durar”.
“Trobar no és res. Allò difícil és sumar-se al trobat”.58 Cal estar atent, “estar
disponible”, callat, sol, retenint els fugissers instants privilegiats de claredat, de veure
el que s’ha de veure i que s’escapa al sempre distret, tenint ‘el cap’ en un altre lloc,
fora d’ell, ocupat, convertint allò que seria (podria ser) un “trobat” en un passat i no
vist. “Tinc poca cosa ... poca cosa. Tinc una dècima de segon que es descobreix (...)
instants en que el meu cos s’il·lumina”.59 “Jo m’estic en la meva casa”.60
M. Teste, “l’anormal”, té una memòria selectiva (un oblit selectiu) i s’esforça per
“conservar quasi únicament aquesta part de les nostres impressions que la nostra
imaginació és incapaç de construir per si sola”61. “Què m’importa el que sé de
sobres!”.62 “Oblido allò que vull”. “Soc estant i veient-me; veient-me veure”.63
Conscient de ser; un ser que es manifesta (es fa conscient, autoconscient a
llampegades (instants, dècimes de segon) i de manera discontinua (sumant tot el més,
si s’està a l’aguait, uns quants quarts d’hora).
53

MT, p. 37 i 38.
MT, P. 15.
55
MT, p. 36.
56
MT, p. 18
57
M.T, p. 20.
58
MT, P. 19.
59
MT, p. 26.
60
MT, p. 24.
61
MT, p. 19.
62
MT, p. 21
63
MT, p. 27.
54
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Quan parla, M. Teste “no té opinions”64. “Gran nombre de paraules estaven
desterrades del seu discurs”65. “Nomena el que manca de nom”66. “No deia ‘bon dia’ ni
‘bona tarda’, semblava no escoltar el ‘¿Com estàs?”67. Estupideses.
Quant al pensar, M. Teste manifesta que cal tornar i mantenir-se en una “simplicitat
quasi animal”. No contradiu Parmènides (“el pensar i el ser són el mateix”) sinó que
indica que “el que pensem ens amaga el que som” i que “valem més que tots els
nostres pensament”. 68 Que “tot pensament és qualsevol pensament”69. Que hem
d’aturar “l’insensat desig de saber”70. Que “perdria el ser si em conegués enterament”.
71
Que “si hi hagués algun pensament suprem en-si i de per-si, trobat per reflex o per
atzar, hauríem de morir”72 (perquè no té següent, hauríem sobrepassat el límit). Si
sabéssim no seriem.73
“El coneixement (és) com un núvol sobre el ser”.74 Un núvol que alhora que projecta
una ombra també elimina la pròpia ombra. “Emporteu-vos tot, perquè jo vegi”.75”La
noció de coses exteriors (el coneixement) és una restricció de combinacions”76, una
limitació, un enfosquiment, una ombra.
Els pensaments incessants, com els sentits, “ens separen d’allò real”. El que penso i el
que veig “em cega”, “infecta”, enfosqueix. “Allò que sé em fa ignorant”. “Ignoro en
tant i per quant sé”. “Aquella lluminària davant meu és una bena i tapa una nit o una
llum més ...¿més què?”77 Sense resposta: “aquí es tanca el cercle”.
Tot i això, aquest ésser humà “anormal” que és M. Teste i que és un fragment (uns
quants quarts d’hora) de Paul Valéry, utilitza a aquest darrer, de professió literat
(mestre en l’ús de l’eina, útil o giny del llenguatge) per donar veu a les sobtades i
episòdiques manifestacions conscients de la grandiositat i estranyesa del ser/existir,
transformant l’experiència en relat o descripció. Tota vivència conscient -com tota
sensació, percepció, cognició, emoció, pensament o acció- és un fet o fenomen que té
lloc en l’estructura funcional cerebral i és tasca del cervell (el gran transformador) en
convertir les vivències en llenguatge, en “quelcom comú”, comunicable, transmissible.
En altres paraules, aplicades al treball de Valéry en la redacció de Monsieur Teste:
64

MT, p. 20.
MT, p. 20.
66
MT, p. 21.
67
MT, p. 19.
68
MT, p. 30.
69
MT. P. 39.
70
MT, p. 13.
71
MT, p. 34.
72
MT, p. 39.
73
JMa Uyà, Tractat de la Ignorància, inèdit.
74
MT, p. 40.
75
MT, p. 40.
76
MT, p. 65.
77
MT, p. 40.
65
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“lligar la mestria del verb amb la singularitat de l’ésser”, realitzar “la destil·lació
misteriosa i sorda de l’experiència de la subjectivitat”. 78
M. Teste, l’anormal, conté en ell “un ser menor”: Portius.79
¿Qui o què és Portius?
En aquest rar (poc freqüent) exercici de l’autoconsciència de ser (del jo que contempla
el jo que contempla al jo), Valéry-Teste, tot d’una –a “Extractes del log-bag de M.
Teste”80-, parlant sobre la consciència d’un “home d’esperit”, esmenta Portius: “No sé
tal cosa (què consisteix “l’esperit” d’un humà); no puc copsar tal cosa, però sé a Portius
que la posseeix (la cosa-esperit). Posseeixo el meu Portius, al qual condueixo en tant
que humà, i que conté el que jo no sé”.81 Frase enigmàtica, dins d’un text enigmàtic.
¿És “aquell que és reacció a aquest espectacle” (del ser, del “U”, de tot el que és, “part
momentània que es creu el Tot”)82”?
Admetem aquesta hipòtesi (interpretació) i considerem que Portius, és (pugui ser) el
lloc (cerebral) on resideix al que Valéry anomena “l’esperit”.83 En aquesta àrea (lloc), és
on “l’instant incomprensible es reflexa”, el lloc del “asombro”, estranyesa “d’aquest
eco de l’U”. El lloc “on a vegades em reconec en una visió particularment personal i
susceptible de generalització”84 i on obtinc una “manera de mirar que em conté
enter”85, un instant d’autoconeixement, d’autoconsciència de ser. Aleshores ”aquestes
visions maten a les altres que no poden dur-se a allò general.”86
“Continc (en mi) un ser menor (Portius) al que és necessari obeir sota una pena
desconeguda que és la mort”87, doncs viuria però no existiria.
Tenir Portius no és una gràcia, un donat selectiu. “El seu nivell d’igualtat de
possibilitats (de manifestar-se) ... l’atzar les banya”.88
“És el que porto en mi de desconegut –la “cosa oculta” de Mallarmé89- el que em fa
jo”.90

78

Jordi Llovet,” Introducció” a Monsieur Teste, Columna, o.c. p. 32 i 37.
MT, p 40.
80
MT, pp. 39-46.
81
MT, p. 39.
82
MT, p. 64.
83
Tal com, des d’un punt vista localicionista (plataforma neuropsicològica), hi ha en el còrtex cerebral
una àrea pel llenguatge expressiu (a. de Broca) o per la seva decodificació (a. de Wernicke) i tot el
conjunt d’àrees de Brodmann.
84
MT, p. 40.
85
MT, p. 42.
86
MT, p. 40.
87
MT, p. 41.
88
MT, p. 42-43.
79
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Portius, en definitiva: la casa del ser en el jo. Quan s’activa, aleshores “m’estic en la
meva casa”.91
“Manera de mirar que –quan s’ha activat- em manté enter”92 i “sempre dempeus sobre
el promontori Pensament, deixant-se els ulls sobre els límits de les coses o de la
vista”93. “Al sentir el que es forma (allò que és una impressió), pren forma alhora un
altre si-mateix desacostumat”94, diferent a “això negre que miro quan penso”95.
Habitant, essent (existint) en un altre món que el del jo biogràfic, de la novel·la
personal, de la narració (rollositat) interminable amb les seves grans escenes, còleres,
passions i moments tràgics, miserables esclats d’estats rudimentaris, ...96
¿On es reuneixen o a on acudeixen els “anormals”, els “portadors singulars”97 de
Portius? Evidentment no sota cobert (al jardí dels epítets, diccionari, cementiri).
Romanen a la intempèrie. No són iguals, cada un té el seu singular rostre, doncs
“aquests exemplars (rars) no han experimentat les mateixes coses, ... les seves
experiències i ciències són ben diferents”98, però en la forma, en l’aspecte són
informes, indistingibles pel comú dels mortals; la “seva figura indiferent”99 passa
desapercebuda. Però entre ells -si coincideixen- “no hi ha lloc per l’engany,
s’endevinen; reconeixen un “parentiu matemàtic” i estableixen una “selva de relacions
i correspondències”100.

A propòsit de Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) (1885-1939)
Tot i que Insaciabilitat (novel·la) ha estat objecte de recent publicació -per l’Editorial
Eutelequia-, Witkiewicz, pintor, novel·lista, dramaturg (32 peces), crític d’art, ontòleg i
suicidaire polonès, continua essent - tal com indica el títol de la col·lecció on s’ha
publicat (Circulo d’escritores olvidados)- un gran desconegut, almenys, en el terreny
de l’ontologia.
La seva singular trajectòria biogràfica és tan fascinant com la varietat i
multidisciplinaritat de la seva producció escrita.
89

Valéry, deixeble d’Stéphane Mallarmé, pot estar referint-se al que aquest intueix: “Ha d’haver-hi
alguna cosa oculta al fons de tots; crec fermament en alguna cosa subcòndita, significant, closa i
amagada que habita en el comú” (Mallarmé, Oeuvres Completes, Gallimard, París, 1956, p. 383)
90
MT, p.40.
91
MT, p. 24.
92
MT, p. 42.
93
MT, p. 40.
94
MT, p. 40-41.
95
MT, p. 39.
96
MT, p. 40.
97
MT, p. 42.
98
MT, P. 42.
99
MT, p. 43.
100
MT, p. 42. Fent recurs a metàfora del conte de J.L. Stevenson.
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Notícia biogràfica
1885 (24, II): Neix a Varsòvia (Polònia). El pare és
propietari agrícola, de la petita noblesa, pintor i
crític de art. La mare és professora de música.
1890: Els Witkiewicz es traslladen a Zakopane.
1893 (8 a.): Inici del batxillerat a Lwów. Primeres
obres teatrals ( "Els escarabats”, "El rei i el lladre")
1904 (19 a.): Viatja a Viena, Munic, Venècia, Roma,
Palerm, ...
1905 (20 a): Acadèmia de Belles Arts de Cracòvia.
1908 (23 a): Viatge a Paris.
1910 (25 a): Novel·la "Les 622 caigudes de Bungo"
1913 ( 28 a): Nuviatge amb Jadwiga Janczewska.
1914 (29 a): Suïcidi de Jadwiga (després d’una discussió a causa de l’enamorament de
la noia del compositor homosexual Karol Szymanowski).
Witkacy (en qualitat de dibuixant i fotògraf) acompanya Bronisław Malinowski a una
expedició etnogràfica a Nova Guinea, Ceilan i Austràlia. Esclata la Primera guerra
mundial . Desavinences amb Malinowski. Viatge a Petersburg. S’allista a l’exèrcit rus
(tsarista), on obté el grau de comandant.
1915 (30 a) : Mort del pare.
1916 (31 a): Ferit a la batalla de Witoneż; condecorat amb la medalla de santa Anna.
1918 (33 a): Retorn a Polònia. S’uneix al moviment formista. Text "Noves formes en la
pintura".
1919 (34 a): Pren part en l’exposició dels formistes. Escriu el Pròleg a la "Teoria de la
Forma Pura en el teatre."
1921 (36 a): Obres teatrals "En la petita mansió", "La gallina aquàtica", "Gyubal
Wahazar."
1922: Publica "Esbossos estètics". Drames: "La sèpia", "Jan Maciej Karol Wścieklica",
"Dandys i petimetres."
1923 (38 a): Drames: "La locomotora boja ", "Janulka, filla de Fizdejko". Contrau
matrimoni amb Jadwiga Unrug.
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1924: Autoretrat (pintura al oli) : "Ultima cigarreta del condemnat". Desisteix de
continuar pintant seguint la teoria de la Forma pura. Escriu el drama "La Mare"
(Comèdia repugnant d’una mare).
1925 Exposa els seus retrats al Saló de Czesław Garliński (Varsovia). Funda, a
Zakopane, el Teatre Formista. Escriu la novela "Adeu a la tardor”.
1927 (42 a): Escriu la seva novel·la nuclear: "Insaciabilidat", salpebrada de qüestions
ontològiques. En el Teatre Formista dirigeix la obra d’August Strindberg "Sonata dels
espectres"
1928 (43 a): Experimenta amb drogues (peiot...)
1929 (44 a): Analitza les obres de Leibniz, Kant i Husserl. Coneix a Czesława Oknińska.
Inicia una relació amb Czesława Oknińska – Korzeniowska.
1930 (45 a): Escriu, conjuntament, amb Bohdan Filipowski, un treball
narcòtics.

sobre els

1931: Mort de la mare.
1934 ((49 a): Escriu el drama "Els sabaters".
1935 Publica "Nocions i tesis implicades en la teoria de l’existència", compendi del seu
sistema ontològic. Rep el "Llorer d’Or" de l’ Acadèmia Polonesa de Literatura.
1936 (41 a): Finalitza el text "Narcòtics, o las ànimes impures".
18 de setembre de 1939 (54 a): es suïcida (Luminal (fenobarbital), Cibalgina,
Ephinefrina … i talls a la caròtida i al canell amb una navalla d’afaitar), al peu d’una
gran alzina, a Jeziory Wielkic (Polesia (Ucraïna), extensa zona pantanosa, entre
Bielorússia i Ucraïna, avui Parc Nacional de Wielkoplski), fugint de la invasió soviètica a
Polònia (pacte germano-soviètic) i per no haver estat admès a l’exercit polonès per raó
d’edat). La versió corrent era que Witkiewicz s’havia de suïcidar conjuntament amb
Czesława Oknińska – Korzeniowska. Aquesta, però, només ingerí Luminal i perdé la
consciència. Un estudiant de secundària i camperols locals trobaren el cos d’ell i el
d’ella en estat confusional. L’endemà s’enterrà W. en un petit cementiri ortodox de la
localitat. Oknińska va tornar a Varsòvia. Va ser internada als camps de Ravensbrueck i
Mauthausen. Després de la guerra, va treballar al PAXPublishing Institute. Va morir al
desembre de 1975, i poc abans de morir va anotar les seves memòries des de 1939.
(A l’any 1988 les autoritats soviètiques autoritzen el trasllat del taüt que,
suposadament, conté les restes de Witkiewicz a Zakoopane (Polònia). El 26 de
novembre de 1994, el Ministeri de Cultura de Polònia procedeix a l’exhumació del
cadàver. L’estudi antropològic revela que es tracta del cos d’una dona de 25-30 anys
d’edat i de 1,64 metres d’alçada).

980

EL FLÂNEUR A LA FINESTRA

J. Jubert Gruart/ JMa Uyà

Obres (traduïdes al castellà)
Insaciabilidad. Barral, Barna., 1973.
Comedia repugnante de una madre. Fundamentos, Madrid, 1973.
La gallina acuática: tragedia esférica en tres actos. Fundamentos, Madrid,1975.
La nueva liberación, El loco y la monja. Fundamentos, Madrid, 1976.
Adiós al otoño. Madrid, Anaya & Mario Muchnik, Barna,, 1993.
Narcóticos. Circe , València, 1994.
Las 622 caídas de Bungo o la mujer diábolica. Destino, Barna., 2002.
El loco y la monja. Maldoror., Vigo, 2009.
La nueva liberación. Maldoror, Vigo, 2009.
La locomotora loca. Maldoror, Vigo., 2009.
Insaciabilidad (Despertar), Círculo d’ Escritores Olvidados, Madrid, 2014.
Insaciabilidad (Locura), Círculo d’Escritores Olvidados, Madrid, 2014.
Teatro (Ensayos y obras dramáticas), Eutelequia, Círculo d’Escritores Olvidados, 2015.

Insaciabilidad
Donant per fet que el lector d’aquests Apunts té una edat promig superior als 40 anys i
que, per tant, ja no és lector de novel·les, pot estalviar-se de cercar la difícilment
localitzable (i manifestament tediosa i esperpèntica) producció literària de Witkiewicz
i, en concret, Insaciabilitat101. Valgui, per tant, la resumida i exacta notícia que Czeslaw
Milosz, a La ment captiv 102, en dóna de la trama culminant d’aquest “llibre estrany”:
“El 1932 va aparèixer a Varsòvia un llibre estrany, una novel·la en dos
volums titulada Insaciabidad (...) El llenguatge emprat per l’autor era difícil,
ple de mots nous creats pel mateix Witkiewicz, les descripcions brutals
d’escenes eròtiques es trobaven a la vora de pàgines senceres de discussió
sobre Husserl, Carnap i altres teòrics del coneixement contemporanis.
D’altra banda no sempre es podia distingir què hi havia de seriós i què de
bufonades, i el tema semblava una pura fantasia.
101

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Insaciabilidad (Despetar), vol I, Eutelequia, Madrid, ..... i Insaciabilidad
(Locura), vol. II, Eutelequia, Madrid, 2014 (1932), 403 p. Traducció, notes i epíleg d’Eulalia Poplawska.
102
Czeslaw Milosz, La ment captiva, Universitat de València, València, 2005 (1953), 364 p.
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L’acció de la novel·la transcorre a Europa, més en concret a Polònia, en un
moment indeterminat del futur pròxim, un moment que d’altra banda
igualment es podia considerar ben bé com el present103(...). El medi
presentat era el dels músics, pintors, filòsofs, aristòcrates i comandaments
de militars (...) un estudi sobre la descomposició: música esbojarrada
fonamentada en dissonàncies; perversions eròtiques; vagabunderia d’un
pensament que en va cerca resposta; falses conversions al catolicisme;
complicades pertorbacions psiquiàtriques.
(...) la civilització occidental es troba amenaçada ... (per) l’exèrcit mongolxinés (que dominava els territoris que van de l’oceà Pacífic fils a la mar
Bàltica”.104
Els personatges polonesos que apareixen en l’obra són presentats com “malaurats”,
“mancats de tot tipus de creença i de percepció de les seves accions”.
En aquest clima i marc, apareixen a les ciutats de Polònia una munió de venedors
ambulants que secretament mercadegen píndoles de Murti-Bing (DAVANESK B2).
Murti-Bing és un filòsof mongol (no pas cap farmacòleg) que ha aconseguit produir “un
mitjà de transmissió de la ‘visió del món’ per via orgànica”. La píndola de Murti-Bing
esdevé l’arma més poderosa de l’exèrcit mongol-xinés ja que l’efecte de la seva
ingestió és de ràpida aparició i espectacular: serenitat i felicitat. Les preocupacions,
pors, dubtes, els problemes, entorns dels quals el pensament hi dóna voltes sense
aturador, desapareixen; aquell contingut que abans ocupava el pensar de forma
problemàtica, esdevé ara i tot d’una insubstancial, banal, indigne de preocupació,
trivial. Qüestions i dubtes ontològics s’esvaeixen; tota preocupació metafísica, ètica o
estètica passa a ser contemplada com una mera “estupidesa del passat”. Alhora,
l’anunciada i imminent arribada de l’exèrcit bàrbar “ja no li sembla cap tragèdia per a
la seva civilització. El subjecte en tractament, ataràctic, contemplava als seus ciutadans
no medicats com un grapat esverat de bojos cridaners”.
Després de decapitar, “amb grans honors”, al cap de l’exèrcit occidental, les tropes de
l’Est ocupen el país (Polònia) i comença una nova vida de “murti-binguisme consumat”.
Els ciutadans abans malaurats i turmentats per la “insaciabilitat filosòfica”, mancats
ara de creença i de sentit, es van posar al servei del nou ordre; deixaren de compondre
i d’interpretar “músiques dissonants” i es posaren a escriure “marxes i odes”, i en
comptes de pintar abstraccions passaren a construir quadres “socialment útils”.
Però, a més a més, “com que, tanmateix, no podien desprendre’s completament de la
seva personalitat anterior, es van convertir en destacats esquizofrènics”.105
103

Anys 30’ i 40’.
C. Millosz, o.c., p. 44.
105
Id. p. 45-46.
104
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Però, aquí i allà, en aquests voluminosos 2 textos que integren Insaciabilitat, tot d’una
i sorprenentment, en el decurs de les estrambòtiques (i metafòriques) facècies que els
hi esdevenen a alguns del seus protagonistes, aquests (és a dir, l’autor) hi intercalen
breus i incisives qüestions ontològiques. Qüestions que seran recollides, agrupades i
sistematitzades pel mateix Witkiewicz en pocs articles, on s’hi dibuixa un complet
sistema ontològic.

El sistema ontològic de Witkiewicz106
“El concepte d’una i única Existència, en relació amb la Totalitat de l’Existència, equival
al concepte del No-Res Absolut, que és inacceptable”. És a dir: ser i no-ser són
equivalents: l’un és absolutament, l’altre no és absolutament (un concepte, no-ser,
impossible de conceptualitzar; el concepte de no-res absolut és inacceptable).107
“Considero el concepte de l’Existència en general (la Totalitat de l’Existència), de
moment indiferenciada, com el concepte més primari”. Ell inclou conceptes encara més
primaris (sub-primaris), que no necessiten ser definits i que només són possibles de
copsar després d’acceptar el Principi primari d’Existència (que no és altre que el
parmenidià “el que és, és”).
En conseqüència, les Tesis primàries de Witkiewicz són:
1. Hi ha la Totalitat de l’Existència (una i única). Tot el que és, existeix
simultàniament.
2. La Totalitat de l’Existència està integrada per existències múltiples, singulars.
3. Cada cosa que és, és una existència singular, concreta, també única, solitària i
simultània amb la Totalitat.
4. Tot això té una “implicació metafíco-ontològica”: el Ser, essent Un, és múltiple.
Principi d’ “unicitat en la multiplicitat”.
Tesis que el porten a formular “els conceptes” bàsics (redundants) sobre “el misteri
absolut de l’existència”:
1. Concepte d’Infinitat d’existències: tant en el molt petit com en la grandiositat
hi ha unicitat.
2. Concepte de la limitació de les existències singulars: cada existència singular
està limitada a ser “una dins del Tot”.

106

Els conceptes i tesis implicats en el concepte d’existència (1935), la seva obra ontològica principal
(Hauptwerke).
107
Parmènides i Witkiewicz, com quasi tots els que s’atreveixen a dir-hi quelcom, diuen el mateix (que
és el més que pot ser dit): el que és, és; el que no és, no és.
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3. Concepte de la jerarquia o desigualtat de les existències singulars: dins de la
multiplicitat de les existències hi ha existències singulars “elevades” i
existències singulars “minúscules” (cada grup, alhora, amb les seves respectives
gradacions).
I a continuació, per reblar el sistema, la seva particular ontologia, amb l’anunci dels
següents “subconceptes” referents al “secret de l’existència”:
1. El secret Biològic: l’infinit en el més petit.
2. El secret Astronòmic: l’infinit en la grandiositat.
3. El secret Metafísic, fet de:
• la limitació dins la Infinitud
• la unicitat dins la multiplicitat
• la constància dins l’alteralitat
• la continuació dins de la interrupció.

Tot això condueix al “calfred metafísic”, a “la brutalitat del dato en
directe” i al subseqüent “relat de l’experiència”
Els Conceptes i les Tesis són teories, plataformes construïdes a posteriori de
l’experiència, racionalitzacions, construccions secundàries, “viatge de tornada” d’uns
instants de clarividència:
“Durant un moment – un dels protagonistes- va prendre consciència de la infinitud
efectiva de l’espai: tot allò existia, perdurava en aquell segon que estava vivint”,
prendre consciència de ”la monstruositat existent en la unitat infinita del temps, de tot
l’espai infinit i els mons existents en ell”.
I junt o a dins d’aquesta immensitat del món/univers, “ell, metafísicament solitari i
sense cap possibilitat de comunicar-se”.108
És a dir: consciència sobtada (i fugissera) de la infinitud de l’espai-temps i “aquí jo, sol”,
adonant-se.
Aquesta experiència d’evidència, inimaginable, que perplexa, “s’imposa –quan té llocamb una necessitat ontològica absoluta” , aclaparadora, “brutal”, ... Vet aquí “el sentir
el secret de l’existència”, no pas el comprendre, i molt menys explicar “ni el ser-tot, ni
el seu origen” (cosa, explicar, que han fet tots els filòsofs, des de Plató a Nietzsche,
inventant i matant déus). Els que experimenten aquest “sentiment metafísic”, ho
deixen en “misteri” (absolut, impenetrable) i en “secret” de l’existència. Han sentit la
monstruosa i aterradora “experiència metafísica”, que els “arranca (destrava) del
108

Insaciabilitat, p. 79,
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quotidià” i que col·loca al “humà natural” en contacte immediat (el dato directe) amb
l’insondable misteri de la seva existència i de l’existència de l’Univers.109 Han sentit el
“calfred metafísic” i mai, a partir d’ara, deixen de fer preguntes.

Algunes qüestions ontològiques de 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?
5. Perquè enquadrat en aquest grup d’éssers en aquest planeta?
Preguntes (algunes) a les que avui una ontologia biològica (v. Infra) pot donar-hi
argumentades respostes, un abordatge però que Witkiewicz no va disposar, com, per
exemple, que ser és una qüestió de ser un manyoc (cel·lular) concret, únic; que la
consciència de ser és autoconsciència del manyoc; que la Terra està del Sol a la
distància de l’aigua líquida; que la variabilitat epigenètica dóna raó de diferències
individuals; ... 110
Però, a més, Witkiewicz no és ni filòsof ni poeta; fa literatura, pinta, dibuixa, ... És un
literat. Escriu (a més d’imaginar i metaforitzar) sobre allò del que alguns existents
s’ocupen: intenta descriure vivències, sobtades o obsessives; parla (escriu) d’un “haver
sentit”, d’un adonar-se, de forma sobreposada a les més vulgars o extraordinàries
experiències de quotidianitat; i tot plegat ho barreja i es formula en preguntes
concretes. S’adona que “la capacitat de plantejar-se aquest tipus de preguntes és un
fenomen històric limitat en el temps, és una fase del desenvolupament humà”.111 Un
qüestionar que no podia donar-se mentre la imatge o idea del món era dominada per
la idea platònica d’una ànima encarnada i pels continguts de la religió (qualsevol). En
desaparèixer la religió (“el medi presentat per Witkiewicz es destaca pel fet que ja no hi
existeix la religió”112), el buit l’ocupà la filosofia, “que tanmateix ha fet via envers
dominis cada cop menys accessibles per als profans”113.

109

Miguel Narros i Juan Caño Avecho, “Notas sobre el autor”, a Comedia repugnante de una madre (S. I.
Witkiewicz), Fundamentos, Madrid, 1973, p. 11.
110
V. Andrés Moya, Pensar desde la ciencia, Trotta, Madrid, 2010, 108 p.
111
W. Insac. … p. 392.
112
Czeslaw Milosz, La ment captiva, Universitat de Vaèmcia, València, 2005 (1953), p. 48.
113
Id.
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1. Perquè existeixen les coses? La pregunta sense resposta possible.
2. Hi podria haver només el no-res absolut? La pregunta “inimaginable”,
impossible de pensar.

Witkiewicz, com a profeta del present
1. Profeta de l’aparent mort de la Religió i de la Filosofia
Causa de la mort: ofec (no pas per mort “natural”). ¿Suïcidi o homicidi perpetrat per
Ciència)?.
Ceslaw Milosz, a propòsit de Insaciablitat de Witkiewicz, escriu:
“El medi presentat per Witkiewicz es destaca pel fet que ja no existeix la
religió. Als països amb democràcies populars, com a tot arreu, la religió ja fa
temps que va deixar de ser la filosofia de tota la societat, és a dir, de totes les
classes socials. En la mesura en que les millors intel·ligències es trobaven
absortes amb discussions teològiques, es podia parlar de la teologia com
sistema de pensament de tot l’organisme social, i totes les qüestions que més
intensament ocupaven els ciutadans s’hi referien i se les descrivia amb el
llenguatge teològic. Però això pertany a un passat llunyà. A través de fases
graduals hem arribat a l’absència d’un sistema d’idees homogeni que pugui
connectar el pagès que treballa amb aladres i amb cavalls, l’estudiant dedicat
a la lògica formal i l’obrer de la fàbrica d’automòbils. D’aquí la punyent
sensació d’allunyament i d’abstracció, que angoixa la intel·ligència, i de
manera destacada aquells que són els ‘creadors de cultura’. El lloc de la religió
l’ha ocupat la filosofia, que tanmateix ha fet via envers dominis cada cop
menys accessibles per als profans. Les converses dels personatges de
Witkiewicz sobre Husserl no poden interessar gaire, ni tan sols als lectors amb
una formació mitjana, mentre que les masses mai no han deixat d’estar
lligades a l’església de manera només emocional i tradicional, ...”.114
“El futur de la Filosofia serà només el seu aspecte històric i la interpretació de tot
l’anteriorment elaborat”, és a dir: Història de la filosofia.

114

C. Milosz, o.c., p. 48.
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2. Profeta de la mort de l’Art
L’Art mort quan deixa de produir la forma pura (“expressió de sentiments metafísics”),
quan es deforma violentament la realitat passant al servei del contingut
(racionalització i rebuscament). “Una obra d’art no és una crònica d’història”. Quan
l’art s’ha trivialitzat en divertiment, decoració i propaganda, quan ha de ser
políticament correcte –és a dir, quan l’art és contingut i no forma- l’Art ha mort. Crear,
per Witkiewicz, no és inventar, és construir formes pures (sense narrativa, construcció
formal). La funció de l’Art (de l’obra d’Art) és “contribuir a crear en el receptor el
sentiment d’estranyesa (d’asombro) i, per mitjà d’aquesta inquietud (desassossec)
enfrontar-lo amb l’existència”.115 Per il·lustrar-ho, Witkiewicz, confronta “el bell
panxell (part posterior de la cama) de Boticelli” (a Les tres gràcies, p.e.) amb “el lleig
panxell de Picasso”. “Boticelli, amb la seva psicologia senzilla, pot crear la forma pura
sense deformar el món sensible”. “Picasso, que pateix la insaciabilitat de la forma, és
excessivament refinat i pervertit (...), no podia crear la forma pura sense deformar
l’objecte”. 116
En conseqüència, “ens espera el terrible avorriment d’una vida mecanitzada i sense
ànima”, amb un art degenerat, mort per esgotament de les formes, per excés i èxit. Tal
com, durant la primera meitat del s. XX, l’art va sobrepassar formalment la vida tal com
és donada. L’art va suïcidar-se. Els que, per Witkiewicz, varen aixecar la mà sobre l’Art
són: Marcel Duchamp, Picasso i el cubisme, els futuristes, els formalistes polonesos, els
avantguardistes russos, Malevich (amb els seus quadrats negres i blancs), Kandinsky i
l’art abstracte en general, Paul Klee, ...
I es pregunta: “¿Què de nou pot aportar un artista avui?”.117

115

Emilia Polawska, “Epílogo”, a Insaciablidad, o.c. p. 399.
S.I. Witkiewicz, Teatr, Krakiwska spólka wydawnic, nº 29, 1934, p. 20.
117
Id.
116
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PERQUÈ NO HEIDEGGER (1889-1976)
És possible que qui inadvertidament (forma habitual i
asistèmica d’anar llegint) hagi llegit El ser i el temps
(Sein und Zeit, 1927)118 de Martin Heidegger -i potser
fins i tot, altres treballs del primer i del darrer
Heidegger- hagi quedat fascinat pel que anava llegint.
També és més possible i freqüent que només es
tinguin noticies fragmentàries del pensament de
Heidegger, doncs és difícil que un estudiant avui en dia
ignori els qualificatius-etiqueta que força tractats
d’història de la Filosofia li donen a Heidegger: “un dels
filòsofs més importants del segle XX”, “el filòsof més
influent del segle XX”, “el guardià –pastor- del Ser”, ...
Però, en conjunt, també és altament possible que
s’ignori quasi tot el que fa referència a la biografia
d’aquest filòsof o que es doni crèdit als que defensen
deslligar pensament i conducta.
A aquests desconeixements i fixacions tòpiques, que impossibiliten disposar d’una
cabdal idea del pensament heideggerià i de la seva real importància, cal afegir-hi
l’important factor de la tardana, incompleta i censurada (plena d’omissions) edició dels
seus escrits “complets” (v. infra).
Per altra part, l’obra de referència de Heidegger, considerada tòpicament la seva obra
prínceps, Ser i Temps (Sein und Zeit), és una obra primerenca, publicada a l’any 1927.
Llegida de forma descontextualitzada, ha tingut una influència inqüestionable i inclús
determinant en l’abordatge de la qüestió o qüestions sobre el ser en el segle XX a
Occident i en concret sobre el pensar i repensar d’un bon nombre de “filòsofs”
europeus de la postguerra (després de 1945), quan ja era possible fer-ne una lectura
suficientment argumentada per situar Heidegger sota sospita. Els responsables
d’aquest èxit de Heidegger foren, paradoxalment, autors o pensadors sobretot
francesos, els quals posaren en marxa els corrents filosòfics dominants de la segona
meitat del segle XX -des de l’anàlisi existencial (El ser i el no-res, de Sartre) als filòsofs
postmoderns, deconstruccionistes i postestructuralistes com Derrida, Foucauld, ...119,
tots ells arrancant i abeurant en Heidegger.

118

Martin Heidegger, El ser y el tiempo, Planeta-Agostini, Barna., 1993 (1927), 478 p. Traducció de José
Gaos.
119
V. El flâneur assegut.
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Desemmascarar Heidegger no ha estat una empresa fàcil. Posar de manifest l’enorme
frau que fou Heidegger ha comportat qüestionar i invalidar també la majoria
d’aquelles corrents filosòfiques (a part del qüestionament i pas a l’oblit que per elles
mateixes –per demèrits propis- han aconseguit en el decurs de les darreres dècades).
Sigui com sigui, l’ensarronada Heidegger és tant incommensurable que seria increïble
si no es sustentés, inexorable, en els seus propis textos: l’Obra Completa120, els
anomenats Quaderns Negres121 en les recerques arxivístiques de rigorosos historiadors
locals de Freiburg (Hugo Ott) i molts altres (v. infra).
Malgrat l’absoluta impermeabilitat avui encara, dels continguts fossilitzats en el mite
Heidegger, a aquesta evidència, és ja del tot inqüestionable que “un dels filòsofs més
importants del segle XX”, “el filòsof més influent del segle XX”, “el guardià del Ser”, ...
fou un personatge indecent, usurpador, falsari, ultra nazi, racista, antisemita, ideòleg
de la “solució final” (extermini total), fanàtic, visionari escatològic, enredaire, deslleial,
traïdor, renegat, mentider,... mantenidor fins la seva mort de la visió messiànica i
escatològica, reservada al ser-alemany. Una visió o idea de tot plegat que emmarca (i
de la qual sorgeix) tota la seva pretesa “filosofia” o ontologia analítica.122
Això no exclou que, alhora, fos un analista incisiu, amb una eficient base filològica i
històrica de l’anar pensant occidental, alhora que un potent retòric i embolicador.

El ser de Heidegger
Suposant que el ser del qual parla Heidegger fos el ser genèric, específicament humà
(que no és el cas), suposant que el que Heidegger realitzà a Ser i Temps fos una
ontologia general (que no ho és), el ser de Heidegger (el famós Da-sein, el ser-aquí) no
és el ser o existir (autoconsciència de ser/existir) de Valéry (Monsieur Teste), de
Witkiewicz o de Macedonio Fernández (“asombro de ser”). En aquests darrers casos es
tracta d’un ser individual (bé que genèric) únic, mentre que per contra el Da-sein de
Heidegger és, en primer lloc, un concepte abstracte (una construcció, una idea)
privativa –com veurem- d’un col·lectiu: el Volk (poble) alemany, tal com en el seu
120

Gesamtausgabe (GA), “edició crítica” iniciada l’any 1975. Projecte de 102 volums, dels quals a l’any
2015 se n’han publicat 97.
121
Schwarze Hefte (SH), editats per Peter Trawny. Inclosos a GA, vol. 95. “Negres” pel color de les seves
tapes. Un total de 33 quaderns (2 de desapareguts), en 2 volums. Constitueixen una mena de “diari “ de
l’anar pensant i una peça clau per documentar el seu antisemitisme i adhesió incondicional al nazisme.
M. Heidegger, Cuadernos negros (1931-1938). Reflexiones II-VI, Trotta, Madrid, 2015. 420 p.
122
Que els tòpics acrítics sobre el contingut de la pretesa filosofia de Heidegger, camuflats per la munió
de heideggerians i hagiògrafs del “mestre d’Alemanya”, continuï ocupant espai en els tractats de
filosofia (d’Història de la Filosofia) d’ús universitari és un fet que només el papanatisme intel·lectual i
acadèmic imperant, generalitzat, pot explicar.
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moment, fa quasi tres mil anys, segons Heidegger, ho fou del “poble” grec. El ser-aquí
(el Da-sein) de Heidegger és el ser-alemany. Punt.

La plataforma Heidegger (que mantindrà des dels anys 1920 fins a la tomba)
La seva obra prínceps, Ser i Temps (Sein und Zeit, 1927), no emergeix ni, evidentment,
del no-res, ni és el resultat o producte madur (desplegat) d’un sistemàtic procés de
pensar racional-filosòfic. És, però, un pilar fonamental sobre el qual s’aixeca tot el seu
edifici de “pensador”.
Pels tractats de Filosofia a l’ús, tot el treball de Heidegger, de pensar el ser, està
nuclearment centrat i construït en refer la història de la qüestió del Ser, en el
seguiment (rastreig) del camí “erràtic de l’Oblit del Ser” i en la seva recuperació (del
ser). En aquesta orientació permanent, la precoç influència del concepte de Historicitat
de Wilheim Dilthey (1833-1911) és en Heidegger determinant. Amb l’afegitó de que,
per Heidegger, la història autèntica no és la història dels éssers humans (com postulà
Herodot)123.
“Sigui el que sigui el què els hi passi als humans i a tots els éssers, això manca
d’importància”.124 Allò important, el primer, és el ser; l’humà només és el “veí del
ser”.125 Per Heidegger, la Història autèntica queda reduïda i monopolitzada per la
Història de l’Ontologia Occidental. Aquesta és la cobertura (l’embolcall) emprat per
Heidegger per introduir-se, i parasitar, en l’àmbit intel·lectual i universitari: vestir-se
amb la toga retòrica dels professionals de la filosofia i la docència (posar-se l’uniforme
dels col·legues).
¿Què encobreix, però, el discurs professoral de Heidegger que tant fascinà als seus
alumnes i lectors? ¿Quina és la plataforma des de la qual Heidegger enfoca el ser i el
descriu? Posar-ho de manifest ha estat fruit d’un rigorós treball d’anàlisi intensiu, els
punts més decisius i desvetlladors del qual seran objecte d’exposició en les pàgines
que segueixen.126
A grans trets, i en síntesi, aquest procés (l’adonar-se del ser), per Heidegger, està
format pels següents graons o etapes cronològicament ascendents:
1. “Primera vinguda del Ser”. Etapa grega pre-platònica.
123

Herodot, Història, llibres I-III, La Magrana, Barna, 2002, p 51. (“Heus aquí l’exposició de la recerca
d’Herodot d’Alicarnàs, per tal que ni els esdeveniments dels homes s’esvaneixin amb el temps, ni restin
sense llustre fets grans i admirables, ...”).
124
M. Heidegger, “Sobre la cuestión del inicio”, a Histos, Alianza, Madrid, 2001 (1955) [p. 236].
125
“Les guerres mundials segueixen essent una qüestió superficial”, id. [p. 321].
126
Per una sistemàtica, extensa i recent revisió d’aquest treball de desocultació de la gènesis i
construcció del pensament de Heidegger v. Nicolás González Varela, Heidegger. Nazismo y política del
ser, Montesinos, Vilasar de Dalt (Barna.), 2017, 486 p.
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Primera “retenció epocal” de la pregunta sobre el Ser. En aquesta època, segons
Heidegger, “qualsevol subjectivisme és impossible”. “El poble grec és el lloc de la
desocultació del Real”. L’humà (grec) és mesura i límit de la possible
objectivació; mai pot ser un subjectum, “perquè aquí el ser és presència i la
veritat desocultació”.127
2. “Període d’Ocultació del Ser” (de la pregunta sobre el Ser). De Plató a
Nietzsche. Època del “filosofar” (del pensar filosòfic). S’ocupen de l’Ens (de la
cosa), no del Ser. Els causants d’aquest Oblit són Plató i Aristòtil, pares de la
metafísica, inventors del ser etern i de l’ens (allò ens, les coses, ta onta) creat.
“Època de la xerrameca incessant sobre el ser”128. Pel cristianisme (concreció
exitosa de l’ens creat i del ser immortal de Plató), l’humà no pot tenir
consciència de manera immediata de l’essència de la “Veritat del Ser”, només
podrà per gràcia divina. El període es clou amb Nietzsche: anunci de la mort de
Déu. Final de metafísica.
3. Període d’Oblit del ser, època de Krisis. Període del domini de la Teknica. Edat
de la tècnica moderna/burgesa. Període extrem de cosificació de la consciència,
de fetitxisme. La tècnica fomenta la industrialització i determina el sorgiment
del proletariat. Això causa, per Heidegger, la divisió del poble (Volk) en classes
(socials), l’aparició de partits polítics i el parlamentarisme democràtic, del
americanisme (capitalista i lliberal) i del bolxevisme (comunisme), tots dos
rendits a la tècnica, expressió clara i nefasta de la decadència d’Occident (a
causa de l’Oblit del Ser). És així com el phatos de l’Oblit del Ser en el món
modern es manifesta en la tècnica, objectivació de la Natura, i en la in-formació
o interpretació del món.
El pensar (el raonar), inaugurat per Plató i Aristòtil, continuat pel cristianisme,
el Renaixement i la Il·lustració, la Democràcia (a Amèrica) i la Revolució
francesa i el subseqüent triomf de la burgesia i el comunisme, tot aquest llarg
succeir-se històric, és el causant de “l’oblit del ser”.
En conjunt, per Heidegger, el món que li és contemporani, l’època històrica en
la que ell és sentinella o vigia, guardià o pastor del ser és la forma més extrema
d’alienació, “ombra espessa caiguda sobre Occident”, amb la metafísica
absolutament subsumida i sense possibilitat que la filosofia pugui “abismar-se”
en el ser.
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M. Heidegger, “La época de la imagen del mundo”, a Caminos del bosque, Alianza, Madrid, 1998
(1984), p. 86.
128
M. Heidegger, “La sentencia de Anaximandro”, id. p. 310.
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4. A l’any 1933, però, Alemanya inaugura, segons Heidegger, l’inici de la “Segona
vinguda del Ser”, “el segon inici d’Occident”. Estem davant d’un “moment
històric de l’esdeveniment mundial”.
A finals dels anys 1920 s’havia arribat a un extrem d’Oblit del Ser “difícil de
suportar”. Després d’un “trimil·lenari” d’Oblit del Ser, però, el 1933 és produí –
per Heidegger- un històric moment kairològic (oportú), decisiu, en el que
l’”errància del ser” s’aturà i es manifestà de nou “la Veritat sobre l’Ens” i torna
el pensar i preguntar-se sobre el Ser. Començà el “Segon inici d’Occident” i la
capacitat de superació de la Krisis. És la nova “aurora occidental”. La ferida
(fenedura) “trimil·lenària” -el phatos de l’Oblit del Ser- podrà per fi tancar-se
(cicatritzar-se).
La causa d’aquest canvi radical, transcendental, escatològic és Hitler i el triomf
del NSDAP (Partit Nacional Socialista Alemany del Treball). Només ells, de
forma històrica i “autèntica”, recuperen la pregunta sobre el Ser i posen a la
Teknica sota la prioritat del ser. Ells -Führer i partit- tenen la “Voluntat
metafísica” i podran tornar-nos (als alemanys) a l’ocàs de l’Inici grec (tornar
“per segona vegada”). El NSDAP i Adolf Hitler són la millor (i única) resposta i
solució a la gran Krisis que ha culminat en la Teknica i la decadència d’Occident,
a causa de l’Oblit del Ser.
És així com la Grosspolitik alemanya, nazi, serà, per Heidegger, el mitjà
imprescindible per la culminació de la Història del Ser i la Salvació d’Occident.
Un nou (segon) Ankunft (adveniment) està encomanat als alemanys (al poble
alemany), doncs “la Veritat” només es dóna en l’arrelament a una Terra-Pàtria
escollida-renascuda i a un poble (Volk) escollit-destinat: Alemanya. Tenir accés
a la Veritat és una qüestió d’autoctonicitat (d’aboriginitat). És per això que “la
Veritat” és de “nosaltres” (alemanys). La filosofia “autèntica” (el coneixement
de la Veritat i, per tant, la “segona vinguda del ser”) només és possible en un
tópos específic, en una Terra-Pàtria, en un lloc (terra) històric destinat, i per un
poble (Volk) escollit. Vet aquí el Völkisch (nacionalisme racial o “PopularRacial”), pinyol de tot l’edifici o plataforma Heidegger.
No existeix una Philosophia peremnis universalis. Només hi ha Filosofia arrelada
a una Terra i a un Poble. És per això, diu Heidegger, que la Filosofia va ser
primer grega, i ara, dos mil cinc-cents anys més tard, només pot ser alemanya.
Les dues terres i els dos pobles tenen o retenen aquests prerequisits. Aquesta
tasca, aquesta missió “ens ateny a nosaltres i als grecs com a destí de diferent
manera”129. Aquesta oportunitat única no és, per Heidegger, un retrocés o
simple retorn a l’antiguitat preplatònica; no és una “reconstrucció” del model
129

Id. p. 250. “És això el que porta l’aurora del pensar al seu destí crepuscular, occidental. Si els grecs es
tornen grecs en sentit històric, és només d’acord amb aquest destí”.
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grec arcaic, sinó un “autèntic” renaixement del “nostre” poble alemany
(autòcton, aborigen), un renaixement de l’antiga (medieval, mítica) “vida
comunitària” germànica, portadora ja de la missió futura de fer possible la
Segona vinguda del Ser.
Qüestió de Völkish, de raça i pàtria, de Sang i Terra. Només els alemanys
(entesos com comunitat de destí ètnic-nacionalista), podran realitzar, de la mà
d’Adolf Hitler i del partit únic nacional-socialista, la (meta)Política necessària i
donar-li una nova veu (“això que arriba a la paraula”) al Ser.130
I això és així perquè essent el poble (Volk) alemany metafísic per excel·lència,
només ell pot donar una nova veu al Ser. És un destí ètnic, racial. Allò racial
(“Sang”) és metafísic. Hi ha un Da-sein alemany. Ser-aquí (Da-sein) és ser-ho a
Alemanya (“Terra”), és ser aborígenament alemany, germànic) i ser-ho en
aquest precís moment kairològic de l’any 1933.
Es tracta d’un “retorn a la llar”, a la Terra-Pàtria (Heimkunft), un retorn a
l’Origen “d’allò alemany”, que no és res més que l’inici del futur del Ser històric
del Volk (poble) encarnat pels treballadors-soldats alemanys. Ells, en la seva
acció, seguint les directius del Führer, donaran lloc a la fi del l’errància del Ser, a
la fi de l’Oblit del Ser, l’inici de la fi de la dominància de la Teknica i, en
conseqüència, a la fi de la Krisis d’Occident i de la seva decadència.

Temporalitat i localitat dels anys del primer Heidegger (1919-1933)
En plena República de Weimar (1919-1933) -instaurada al final de la 1ª Guerra Mundial
pel Tractat de Versalles-, havent desaparegut el II Imperi Alemany, el jove ciutadà
Heidegger és afí a la tradició reaccionària antimoderna que gira entorn del pensament
de Georges Sorel (1847-1922), precursor llunyà del feixisme europeu. Dins d’aquest
corrent destaca igualment la figura de Carl Schmitt (1888-1985). Dins d’aquest clima, el
jove Heidegger es manifesta crític al liberalisme (a “allò públic i lliberal”, a la
“quotidianitat lliberal”), contra el que anomena el “Das Man” (el subjecte de la
mediocritat, la mitjania, tots, ningú, qualsevol, la gent, ...) i contra la burgesia; en
definitiva, contra tot allò que representa la República de Weimar.131 El primer
Heidegger (tant com el “segon” i el “tercer”) combregà amb una ideologia política
ultradretana, sintònica amb “la nova dreta alemanya” dels moviments Völkisch i els
naixents nacionalsocialismes europeus, antihumanistes i antilliberals.
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Martin Heidegger, Schwarze Heft (Quadern Negre) 1931-1938, Klostermann, Frakfurt, 2014, p. 121.
V. Juan Pablo Fusi, Breve historia del mundo contemporáneo, Galaxia Gutemberg, Barna, 2013, pp.
141-161.
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Establiment de la concepció messiànica del poble alemany per
Heidegger
Heidegger va arribant a la concepció messiànica del poble alemany a partir de l’any
1918 (29 a.), acabats ja els estudis de teologia (1909-1911) i els estudis tomistes (19131916). El 1913 ha obtingut un doctorat i a l’any següent és habilitat per a la docència.
Quant a les circumstancies personals, porta un any casat amb Elfride (1917), una
destacada futura militant del partit nazi, i acaba de ser desmobilitzat del servei militar
(1918). En aquest moments, just un any abans de passar a ser assistent de Husserl a
Freiburg (1919), es produeix una sobtada “trencada” de Heidegger amb el sistema
dogmàtic del catolicisme, causada per la “descoberta” de la idea cabdal d’”Historicitat”
obtinguda per la lectura de l’obra de Wilhelm Dilthey (1833-1911)132.
Allò cabdal que Heidegger aprèn de la lectura de Dilthey és que “també les veritats
tenen la seva història”, que no hi ha una filosofia peremnis i que el sentit i el significat
sorgeixen històricament només en èpoques determinades. Per primera vegada la
Veritat es manifestà en l’humà a Grècia en el segle VI a.e.a., per desprès desaparèixer.
Heidegger, “descobreix” també que en la història de l’Edat Mitja alemanya (“en el
pensament medieval alemany”) es va donar una clariana d’albirament de la Veritat (o
almenys de les condicions que fan possible el seu adveniment), quedant, però, en un
intent no reeixit. Aquesta idea d’Historicitat de la Veritat, destrueix en ell “tota
pretensió” de validesa d’una Veritat universal i immutable (com la propugnada pel
catolicisme). Això determina el final del “filosofar catòlic” de Heidegger.133
Sense Veritat universal (per a tots) i immutable (per sempre), la Grècia preplatònica i
“el poble germànic medieval” començaren a pensar una altre Veritat. Una veritat que
Heidegger “descobreix” que pot tornar a ser privativa del Volk alemany del segle XX,
nou dipositari de la veritat que és la Veritat del Ser.
“Descobertes” significatives que, alhora, li comporten un progressiu distanciament
amb Husserl (contra la immanència husserliana).134

1918-1927: gestació de El ser i el temps
Posseït per aquesta “visió”, “per l’agitació de la lògica”, el Heidegger d’aquests anys
pensa en constant tensió “temporo-filosòfica”, avançant i enllaçant conceptes nous,
creant nous mots, usurpant pensaments d’altres, trastocant-los i tergiversant-los,
132

Wilheim Dilthey, Introducció a l’estudi de les ciències de l’esperit (1883), L’estructura del món històric
en les ciències de l’esperit (1910).
133
Safranski, o.c., p. 181.
134
“El valor transcendental de la vida s’ubica en la història. La vertical metafísica gira vers l’horitzontal
històric-fenomenològic” (Safranski, o.c ., p. 95).
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maquillant-los, ometent i essent hermenèuticament críptic. És a dir, redactant El Ser i
el Temps.
Una obra, Sein und Zeit (Ser i temps), que inicialment és rebutjada pel Ministeri
d’Educació de Berlin, qualificant-la “insuficient”, quan a l’any 1925 hi adjunta les
proves d’impremta en el currículum que presenta per optar a la titularitat de càtedra
vacant de Nicolai Hartmann a Marburg, però que en ser publicada (amb retocs i
omissions) a l’any 1927 deixa bocabadada a part de la intel·ligenza occidental. Un text
críptic, finalment ben depurat del contingut de la seva teoria-plataforma general
(contingut que només confia als seus “Quaderns Negres”, a fragments dels seus cursos
i conferències i a intercanvis epistolars).135 De tal forma que si en procedir a la lectura
de Ser i Temps, a continuació de Da-sein s’hi afegeix “alemany” i el mateix procedir es
fa quan ens trobem amb el mot amb Volk, la “descriptació” del text, quant a la
concreció del punt de vista de Heidegger, és fa evident.

La plataforma Heidegger, base del sistema filosòfic iniciat en Ser i temps
El poble alemany. Què té que no tinguin els altres pobles?
1. Sang i Terra.
És a dir: gens i forces tel·lúriques.
Per Heidegger aquesta Terra (sol) és ben concreta i topogràficament limitada,
precisa; és el llogaret de pertinença, el territori i paisatge on has nascut i on hi
han nascut i viscut els propis avantpassats. El “lloc on es situa el caràcter
Testimonial de la Pertinença”, la Terra (sol) sagrada de la Heimat (terra
natal).136
El renaixement/reconstrucció de la Veritat es farà, per Heidegger, sobre la base
d’una “Religió Sang i Terra”, eminentment “estètica”, essent Hölderlin -el
“super-Homer alemany”-, junt amb altres, pocs, poetes i “el pensar” de
Nietzsche, el Fonament (Grund) sustentador de la Història. Hitler i el NSDAP
(Partit Nacional Socialista Alemany dels Treballadors) seran, arribat el seu
moment, els executors de la (meta)Política necessària i salvífica.137
Això converteix als alemanys en Volksgemeinschaft, una “comunitat popular
racial” particular, distintiva. Una totalitat conceptual que no té res a veure amb

136

Quan se li oferí, en plena República de Weimar, una càtedra a Berlin, Heidegger hi renuncià per no
abandonar la seva terra natal, la Selva Negra i, en concret, el llogaret de Todtnauberg, on Heidegger hi
tindrà la seva famosa cabana a partir de l’any 1922.
137
NGV, p 66.
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la categoria universal de la humanitat”, que no té res a veure amb l’humanisme
occidental ni amb el “poble” de l’idealisme alemany. És tracta d’una “comunitat
selectiva”, a part, nova, que té un Destí històric privilegiat.
El Da-sein alemany, és quelcom tant simple i diferencial com ser alemany a
Alemanya els anys 30’ i 40’. El que el fa diferent dels altres Da-sein’s (éssers que
són en un altre lloc que no sigui Alemanya) és el fet de tenir “un Ser que va junt
amb la Veritat”. Una qüestió ontològica fonamental.138
Però també el Da-sein alemany és quelcom tan complex com:
•

Que “allò natural d’un Poble històric –escriu Heidegger- comença a ser
naturalesa vertadera, fonament essencial, quan allò natural, la Sang i Terra
(Blut und Boden), s’ha fet històric en la seva Història”139

•

Que si la Veritat es troba en íntima relació amb l’Autenticitat i aquesta
remet al sòl de la Pàtria (Boden der Heimat), no hi ha cap dubte (o en
conseqüència) que “el poble metafísic per excel·lència”, l’alemany, sempre
estarà més proper a la Veritat.140

•

Que “el poble alemany guanya novament la Veritat per la seva Voluntat
d’Existència (Daseinswillen)”, entenent per Veritat la Revelació
(Offenbarkeit) d’allò que fa a un poble segur, lúcid i fort en les seves accions
i en el seu coneixement...”.

2. La llengua (l’idioma)
a. “Només i exclusivament el grec antic és el Logos, l’idioma mare, capaç de
des-ocultar, de donar lloc a l’Experiència original i quasi mística de la
Identitat entre coses i paraules”. Només té la “força nominativa”
(Nennenkraft).
b. Totes les llengües europees han perdut aquesta competència i, per tant,
han oblidat la pregunta pel Ser. Els culpables d’aquesta pèrdua són els
romans i el llatí (la nefasta romanitat), que “marginaren el Significat
originari de la paraula grega, anul·lant la seva força nominativa”, iniciant-se
així l’inexorable procés “d’Aïllament (Abriegelung) i Alienació (Entfremdung)
de l’Essència originària de la Filosofia grega”.141 Havent de recórrer a la
138

Qüestió ontològica fonamental que també es va resoldre (donar) a la Grècia “trimil·lenària”
presocràtica.
139
Martin Heidegger, Interpretación sobre la poesia de Hölderlin, Ariel, Barna., 1983 (1981).
140
NGV, (entrevista) ...(p. 15).
141
M. Heidegger, Introducción a la metafísica, Ed. Nova, Buenos Aires, 1959 (GA 40, 1935; 2006), pp.
51-52.
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traducció de les sentències sobre el ser formulades pels pensadors
primigenis grecs, perdem en el procés la seva essència, el seu sentit profund
(més enllà del significat literal donat per una traducció). “Estem lligats a la
nostra llengua materna –escriu a l’any 1946- i a l’experiència de la seva
essència. Aquesta vinculació té molt més abast i és més profund, encara que
també més impenetrable, que la mesura que ens proporcionen tots els fet
filològics i històrics, la qual realitat fàctica és un mer préstec d’aquest
vincle”.142 Traduir, doncs, del grec a qualsevol altra idioma les “veritats del
ser” tindrà necessàriament que patir una violència.
c. L’alemany, però, és l’únic idioma modern capaç de traduir de forma
autèntica i precisa (“de forma exclusiva i privilegiada”) el grec antic,
respectant la profunditat ontològica i reintegrant el significat original del
Ser” (“exclusivisme traductològic”, exclusivitat völkisch de l’alemany).143
d. A l’any 1966, en la famosa entrevista concedida a Der Spiegel, apareguda
pòstumament, Heidegger encara afirma –reforçat pel parer coincident dels
heideggerians francesos (de forma destacada per Beaufret)- que “qualsevol
que vol pensar autènticament ho ha de fer en alemany”. 144

3. La raça alemanya
Tot això (Sang, Terra i Llengua) fa que la raça alemanya sigui especial, i que
sigui la “raça que té el talent exclusiu de meditar “ (filosofar).
Un membre la “comunitat racial popular”, del Volksgemeinschaft, es reconeix
(es manifesta) en:
• l’aparença física
• el caràcter psicològic
• la forma de pensar
• la llengua que parla
Tot això predeterminat, “des de la profunditat”, per la disposició racial que
prové de la Einheit (la Unitat) primordial.
Però, a més a més, un membre autèntic d’aquesta Comunitat Racial ha de:
• reconèixer aquesta pertinença
• cuidar-la (tenir-ne cura, Sorge) des del lloc de treballador-soldat.
142

M. Heidegger, “La sentencia de Anaximandro”, a Caminos del bosque, Alianza Madrid, 1998 (1984), p.
244.
143
NGV, p. 23. J-B. Martin Heidegger, ¿Que és Filosofia?, Narcea, Madrid, 1978 (GA 11, 1955-1957),
2006), p77
144
C. Delacampagne, o.c., p. 202.
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El mètode Heidegger per arribar semblants formulacions (el pensar
segons Heidegger)145
A diferència radical dels ontòlegs que hem tret a consideració més amunt (Valéry,
Witkiewicz, ...), Heidegger no parteix de cap experiència d’asombro de ser. Heidegger
és un universitari pensaire constructor de paraules encadenades, manllevades de
paraules-concepte d’altres.
P.e., partint d’una sentència d’Anaximandre (s. VII-VI a.e.a.)146: “D’on les coses hi tenen
el seu origen, cap allà s’hi dirigeixen quan arriba el seu acabar-se”, Heidegger es dedica
a exhumar com l’han traduïda i que n’han dit altres autors com Plató-Sòcrates o
Aristòtil, fent després el salt a Descartes, Nietzsche o Hegel, per acabar dient-hi la seva
i mai dient res de nou, però emprant, això sí, un reguitzell de nous mots-conceptes
enrevessats i mai explícitament ben definits. Així, referent a aquesta cita
d’Anaximandre, s’esplaia interpretant que allò que el pre-platònic ha volgut dir és que
“allò present un temps en cada cas es presenta en la mesura en la que mora i, morant,
sorgeix i apareix, aconseguint l’ajust de la transició entre procedència i partida”147. I
continua: “El romandre de la transició que mora en cada cas és la permanència que
concilia acords d’allò present”. I així ad infinitum.
Llegir detingudament Heidegger és arribar a la conclusió que no diu res de res de nou i
que el seu mètode –camí de pensar- consisteix en, complexament, transformar la
forma dels textos originals en desfilades de paraules que res aporten en quant al
contingut.
Si ens centrem en la seva obra nuclear, El ser i el Temps, ja en la Presentació deixa molt
clar de què s’ocuparà: “Ens farem la pregunta que interroga sobre el ser”148. És a dir:
en aquest llibre parlaré sobre el ser; recordaré el que varen dir-ne Plató i Aristòtil, ... i
faré el salt a Hegel, ... i també parlaré jo (Heidegger). Tot això en 778 densíssimes
pàgines, per dir-nos que si una cosa és, és que pot ser mentre és (p. 258); que això és
el ser aquí (Da-sein) mentre corre per aquí i que continuarà corrent (és a dir, essent)
tot i que ara això que serà encara no és (p.265). I que quan el ser arribi al final del seu
ser-aquí, deixarà de ser ser-aquí; en definitiva: que s’haurà liquidat, quedarà suprimit;
no serà ni aquí ni enlloc; mort, fi-del-ser-essent- en- el- temps- de- ser. Vet aquí el dens
contingut de la segona redacció, esporgada, de Ser i Temps, que serà la primera (i
única) part.
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Otto Pöggeler, El camino del pensar de Martin Heidegger, Alianza, Madrid, 1993 (1963/1983), p. 343.
M. Heidegger, “La sentencia de Anaximandro” (1946), a Caminos de bosque, Alianza, Madrid, 1998
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Quan Heidegger escriu i reescriu Ser i Temps és no només un “filòsof ben format” que
aspira a esdevenir un “filòsof professional” en l’àmbit universitari alemany; és també
un fanàtic que ha de revestir-se i protegir-se, sense deixar de donar sortida a allò que
constitueix el nucli dur de la seva “meditació” ontològica i sense posar en perill el seu
ascens acadèmic.
Tal com el propi Heidegger va reconèixer, durant el procés de desnazificació, “callo en
el pensar, permanentment, abans i després de 1927”149.
Per aconseguir tot això -procurar mostrar només una aparença d’acadèmic objectiu,
neutre i rigorós- en la redacció del conjunt de les seves obres destinades a ser
publicades feu ús d’una personal i reeixida estratègia:
•

Fer abundant ús dels “trucs tècnics del filòsof professional” i de la citació
interessada i a voltes tergiversada dels autors que estudia i analitza críticament.

• D’acord amb la preeminència i “força nominativa” que li assigna a la llengua
alemanya, inventa (justificat per la seva superioritat d’alemany parlant) un
poderós argot (Argot de l’Autenticitat). El famós argot pseudofilosòfic creat per
Heidegger150 és, novament i també, un mer mecanisme o truc retòric
consistent en convertir un pronom en un substantiu per mitjà de l’afegit d’un
article indefinit neutre (p.e.: das Nichts, el no-res).
Tal com J. Hersch, confessa heideggeriana, reconeix :
“La relació de Heidegger amb el llenguatge és tan particular que els seus
‘pensaments fonamentals’ o la seva ‘doctrina de base’ només pot reproduir-se
fidelment en els seus propis termes. Encunyà tantes paraules noves, emprà
tants vocables antics de forma diferent a l’ús corrent o tradicional, que és
impossible definir-los amb una breu explicació. Els mots dels que es serveix no
poden ser traduïts per altres, essent impossible separar-los del moviment
filosòfic que es compleix amb ells i en ells... els pensaments de Heidegger es
neguen a deixar-se tocar sense la seva armadura verbal.
(...) Amb freqüència, Heidegger va esforçar-se en donar la impressió de que
d’una certa manera havia extret els seus pensaments de les profunditats de la
mateixa llengua, com si aquells pensaments, adormits en el vocabulari grec o
alemany, haguessin esperat a ser finalment revelats per ell. A això s’hi
afegeixen les nombroses variacions efectuades per aquest virtuós amb l’ajut de
prefixes o sufixes (per exemple, bergen, verbergen, Verborgenheit,
Entborgenheit, Unverborgenheit, Verbergung, ...). Però cal preguntar-se si no és
149

M. Heidegger, “Meine ‘Beseitigung’” (GA 16, 1910-1976, p. 421), 2000 (1946).
Existeix un A Heidegger Dictionary (Michael Inwood ed., Willey-Blacwell, Oxford, 1999, 300 p. V. N.
González Varela, o.c. pp. 421-432 un “Léxico Heideggeriano” referent a 37 mots. V. també Henri
Meschonnic, Le langage Heidegger, París, 1990.
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veritat just el contrari: si no és precisament el pensament de Heidegger el que
força la llengua, contra la seva pròpia inclinació, a cedir al seu personal decret,
despòtic i sovint arbitrari, a la seva particular potència poètica. L’afirmació de
Heidegger segons la qual l’home creador és necessàriament gewalttätig (algú
“que exerceix violència”) podria ser vàlida també per ell”.151
N. Gonzalez Varela, antiheideggerià ben documentat, arriba a la mateixa conclusió:
“L’(hiper)cripticisme exasperant del Grand Stil heideggerià sabem que fou una tàctica
deliberada i refinada”152.
Abans de 1927, any de publicació de Ser i Temps, Heidegger és un ciutadà de la
República (Alemanya) de Weimar i es sent intel·lectualment perseguit per l’opinió
pública i acadèmica, lliberal i burgesa, imperant. Rars testimonis de persones que el
conegueren durant aquests anys, com Jeanne Hersch (1910-2000), alumna de
Heidegger (i heideggeriana), el descriu presentant sempre “una actitud de
desafiament, segur de si mateix i a la defensiva, com si sempre es sentís a punt de ser
atacat”153 (un tret paranoide habitual en minories ultraconservadores).
El logos del pensar de Heidegger, la manera del seu dir, consisteix, diu Heidegger
mateix, en “dur al llenguatge el que ha quedat sense dir en allò ja dit”. El camí del
pensar de Heidegger és un obscur i misteriós desocultament de la Veritat del Ser que
té lloc (es produeix, li ve “davant del pensar”) en la seva ment alemanya atenta, tot
fent-li “una senyal que apunta a allò que ha de pensar”. Aleshores “allò pensat es
converteix en indicació d’allò impensat, i allò desocult en indicació del que s’oculta. La
senyal (“ambaixada de l’aclaridor encobrir”) apunta a la Veritat com desocultament
que s’esdevé, i que, en semblant esdevenir, segueix essent inesgotable, exigint del
pensar el “salt” en el que el pensar, en sobtat destravament de les coses corrents
(quotidianes, la mundanitat), saltant vers allò que segueix estant impensat, i abandona
així el lloc d’allò ja pensat en benefici d’un altre lloc”.154
La prova, per Heidegger, de que aquest és “el camí” autèntic per pensar (la Veritat del
Ser) resideix en que “si allò que s’ha de pensar, i vers el que salta el pensar, és de
veritat allò impensat del ja pensat i amb això està destinat a ser pensat, aleshores
aquest salt no és mera arbitrarietat. (Doncs) quan el pensar es veu requerit a saltar i
segueix aquest requeriment, ve a inserir-se precisament en la tradició, que deixa en les
seves mans allò impensat i l’allibera vers un altre lloc, el lloc propi (que li pertany)”.155
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J. Hersch, o.c., p. 369-370. Les paraules en cursiva són de l’autora.
NGV, p. 20.
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Jeanne Hersh, “Martin Heidegger”, a El gran asombro, La curiosidad como estímulo en la historia de
la filosofia, Acantilado, Barna., 2010 (1981), pp. 368-381, p. 368.
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Martin Heidegger, De camino al habla, ......, Barna, 1987 (1959, pp, 141 i 138).
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O. Pöggeler, o.c. p. 344. Martin Heidegger, La proposición del fundamento, Ediciones del Serbal,
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Tot això (in)evidentment trobant-se el pensador pensant en una terra (lloc, llogaret)
concret i tel·lúricament propícia (en el cas de Heidegger la Selva Negra, en concret a
Todtnauberg i els camins (del pensar) del bosc que entornen la seva cabana.156
Paradoxalment, Heidegger, que “infantilment”157 rebutja que l’etiquetin de “filòsof” i
invoca que se li assigni la etiqueta de “pensador”, després de 1927 (després de la
publicació de Ser i Temps) es desmarca completament del racionalisme lliberal (de
l’Aufklärung) i de la fenomenologia de Husserl. D’ara endavant la seva missió consistirà
en denunciar i atacar als que considera són els tres grans i malèfics “ídols” de la raó
moderna:
1. La Ciència
2. La Teknica
3. La idea de Progrés.
Després d’afirmar que “la ciència no pensa” i que només la filosofia (el pensar) té el
monopoli del pensament, 15 anys més tard (1943) proclamarà que “la raó és
l’adversari més obstinat del pensament”158.
La tècnica ha incorporat, per Heidegger, l’essència de la metafísica i només es complau
estant en dependència amb el logos (de Frege i Russell) i esdevenir mera “logística”,
causant de la “devastació de la terra”159 que “Rússia i Amèrica” duen a terme.160
Essent el Tercer Reich l’única solució amb capacitat per frenar, aturar i revertir aquesta
decadència.
Enfront de la “idea de progrés”, igualment vehiculada pel comunisme i l’americanisme,
Heidegger defensa un retorn “revolucionari” i salvífic al passat germànic pur (Segon
Origen del Ser), al mític Volk rural medieval, comunitari, tornant a trepitjar els
ancestrals camins que travessen el bosc, habitant en rudes cabanes sense cap de les
artificioses comoditats tècniques modernes (retorn romàntic a la “puresa dels
orígens”, retorn a la “pàtria del Ser” (que no és altre que la pàtria alemanya genuïna,
tal com la pàtria grega ho fou del primer origen del Ser).
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Adam Sharr, La cabaña de Heidegger. Un espacio para pensar, Ed. Gustavo Glili, Barna, 2008 (2006),
127 p. , 51 fotos.
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Christian Delachampagne, Historia de la filosofía en el siglo XX, RBA, Barna., 20015 (1995), p. 189.
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M. Heidegger, Chemins qui mènent nulle part, p. 322.
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Notes de Heidegger retopant a Carnap (“Dépassement de la métaphysique (1936-1946), a
Conferencias y artículos, Ed. Del Serbal, Barna, 1994”).
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M. Heideggger, Introductión a la métaphysique, o.c., p. 49.
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El paper de la intuïció en el mètode de pensar de Heidegger
Pensar és, per Heidegger, establir una relació privilegiada amb la “identitat originària”.
“La intuïció ha de dirigir el procés del pensar”, doncs quan es pensa (i s’escriu) “és el
ser que es manifesta”. El coneixement no s’obté per la llum de la raó (nous) sinó per la
il·luminació (Lichtung). D’aquesta il·luminació, que es fa present en la intuïció, és d’on
vindran, secundàriament, els conceptes que revelen “l’autèntica història del ser”.
Aquesta il·luminació de la intuïció, però, només es dóna o té lloc en “moments
excepcionals” (la qüestió del Temps), kairològics, com p.e. l’Alemanya de l’any 1933, i
només en determinades ments (com les de Hitler i Heidegger). Qüestió de Sang, Terra,
Llengua i Destí, tal com ho fou en la Grècia antiga, quan la “visió del ser” es donà en
humans concrets com Parmènides i Heràclit. Aleshores, els que tenen accés a aquest
coneixement-il·luminació-revelació han d’obeir i actuar, prendre la “decisió”. Ells són
els receptors d’una “visió phronètica”, la qual conté totes les respostes a “la qüestió
del que un pot i ha de fer. Aquest és el “moment”, “l’instant” (Augenblick).161 Cal estar
“obert” (disponible) a aquest esdeveniment i obeir-lo, doncs només així el ser serà
autèntic, ja que està causat (determinat) pel futur, “per una avaluació que el futur
guarda en el seu si”162. Qüestió del destí, doncs la Lichtung és una postdeterminació
(no una predeterminació), “que el futur espera”.
Tot plegat i en conjunt, evidentment i absolutament, el dir de Heidegger no és un
producte o conclusió d’un pensar racional.

Sobre ètica i la Veritat del ser
Tampoc l‘ètica ocupa cap lloc en el sistema “pensaire” (ja que no filosòfic) de
Heidegger. Heidegger és, conseqüentment, a-ètic, doncs una jerarquia de valors
només es pot donar en un sistema racional. En Heidegger és la força de la Veritat del
Ser la que ha d’imperar i cap comportament (acció) obedient a la Veritat del Ser i
expressada en el “discurs d’autoritat” (principi del cabdillatge) s’ha de justificar amb
argumentacions ètiques i racionals.
En proposar-se “superar” la metafísica occidental, cercant “alterar, interrompre o
desestabilitzar els conceptes fundacionals, mètodes, procediments i projectes de la
filosofia”163, d’entrada, d’allò poc que li resta a la filosofia després del treball secular
de poda, Heidegger n’elimina també l’ètica: “l’ètica no té cabuda dins d’un
‘pensament’ del Ser”.
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Donat que “el ser ve primer” i que l’humà només és un “veí del ser”, a l’humà no li
pertoca preguntar-se “¿com he de comportar-me?”. No li correspon escollir com
comportar-se, ni ser responsable d’acord amb uns valors individuals; ha d’obeir el
“mandat del ser”, ha de seguir les normes emanades del Führer i de l’Estat nazi, doncs
ells estan al servei de la Veritat del ser.
La Veritat del Ser es manifesta “com un oracle” en la paraula del Führer (Hitler, Heràclit
o Hölderlin) i no necessita ser argumentat (raonat, justificat), no ha de passar per
l’argumentació inherent al discurs filosòfic. El discurs de la Veritat del Ser és, per
contra, de caràcter oracular, màgic, “no té espai per la raó demostrativa”; si la raó
contradiu aquest discurs, “és la raó la que està en l’error”.164 La citació procedent del
“guia” incontestable (el Führer), fa del tot prescindible el filosofar.
En resum, pot considerar-se que el mètode Heidegger per pensar consisteix en la
combinació d’irracionalitat en els principis i de racionalitat en els arguments.
Constatació que podríem denominar la paradoxa Heidegger:
1. En un principi (en el seu origen: motiu, idea i projecte), pensar és irracional. Les
idees germinals del pensar han d’advenir, donar-se, presentar-se, revelar-se a
la consciència, però no pas a qualsevol (Das Man), sinó a algú privilegiat,
“escollit” (Heidegger mateix, Hitler o, en el seu defecte o fracàs, Hölderlin, ...),
pertanyent a un poble (Volk) igualment escollit (l’alemany, tal com en el seu
moment el grec), posseïdor i usador d’una llengua absolutament propícia i
exclusiva per codificar i decodificar la Veritat del ser, ....
2. Desprès, i només després, gràcies al poder codificador d’aquesta llengua, s’ha
de racionalitzar en sentit apologètic, no innecessàriament demostratiu sinó
simplement o complexament mostratiu d’allò primer irracional.

El gir de la phronesis vers la praxis
Pensar no és, per Heidegger, passivitat, pura obediència sense més o mera atenció
contemplativa a allò que se li revela (intuïció) a l’aborigen, per mitjà de la Terra, la
Sang i la Llengua, sinó que en si mateix pensar és Acció que està en diàleg amb el Destí
del Món inherent a aquest Volk.
És per això que no hi ha en Heidegger distinció entre Teoria i Praxis (tal com sostenia el
cànon de la Metafísica Occidental i tal com que ell mateix “en defensa pròpia” mentirà
a patir de 1945). La idea d’una transmissió entre una i l’altra (Teoria i Praxis) és
constant i bàsica, doncs en cas contrari quedaria barrat l’accés a la clara Visió de
l’autèntic pensar (el pensar autèntic, el pensar la Veritat del Ser), la phrónesis.
164
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La visió phronètica (pensar), però, només es pot revelar als alemanys com comunitat
de Destí, indicant-los on han d’anar (dirigir-se). Pel místic, esotèric i irracional
Heidegger (sintònic amb la concepció escatològica de la ultradreta alemanya), aquesta
revelació de la Veritat (del Ser) només es donarà (a més a més de en una “Terra” i una
aboriginitat concretes), en moments històrics oportuns o kairològics. Si el kairos ha
passat i no l’hem aprofitat “la visió phronètica ja no ens permetrà enfrontar-nos cara a
cara amb la fonamental qüestió del Ser”.

Heidegger , l’Ocult, a Ser i Temps
¿Tot això, aquesta contundent afirmació racial, està present a Ser i Temps? ¿Ser i
Temps és, realment, com se l’ha venuda i com acadèmicament se la continua
considerant, una obra (i, a més a més, cabdal) d’Ontologia general?
¿És Ser i Temps un text premeditadament críptic, que oblida a un gran “esforç
hermenèutic” (interpretatiu)?
Si allà on escriu Dasein llegim Dasein-alemany, o bé on esmenta Poble (Volk) hi llegim
Volksgemeinschaft, només amb aquestes dues des-ocultacions, no hi ha cap dubte que
Ser i Temps conté tota la ideologia messiànica, escatològica i racista.
Fou precisament per “protegir” la seva vinculació ideològica, tal com ho confessa a els
Quaderns negres, que utilitzà voluntàriament la forma críptica, defugint d’emprar
també el “menyspreable argot del mandarinat acadèmic” de la República de Weimar al
escriure Ser i Temps, motiu pel qual la considera una obra “fracassada” i necessitada
d’una reescriptura total (la famosa segona part, que mai va realitzar).165

El moment kairologic de 1933
El 1933 és “l’any de la decisió” de Heidegger d’adherir-se públicament, activament i
sense restriccions al nacionalsocialisme, al Tercer Reich i a la figura carismàtica del
führer Adolf Hitler, amb acceptació absoluta del Führerprinzip o principi del
cabdillatge.166
El triomf de “la revolució del nacionalsocialisme” fou per Heidegger una Senyal (un
Indici) simptomàtic d’un moment històric oportú (kairos), llargament esperat. Aquest
moment històric exigia també un resposta de la Teoria. I ell, Heidegger, es sent
l’escollit per donar-la; ell és, serà, l’encarregat de dotar a aquesta “Segona època del
ser” que comença, de la seva “veritat interna”, la veritat del nacionalsocialisme. La
165
166
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seva missió, ara, és Meta-política. I li cal posar-se al servei de l’Estat, doncs “la
Voluntat de l’Estat (Wille des Staates) és Voluntat de Domini (Herrschaftswill) d’un
Poble històric ”.167
La filosofia, segons el Heidegger, de “la decisió” ha de ser “una reflexió del seu propi
temps”; tota filosofia ha de quedar reduïda a la Metafísica i aquesta a l’Ontologia,
alhora que la pregunta sobre el ser ha de circumscriure’s al ser-aquí (Da sein), adoptant
una doble manifestació: la Teòrica i la Praxis. I aquesta darrera es tradueix o concreta
en “la cura” (Sorge) o preocupació, tenir cura, del ser-en-el-món-aquí. Tot això amb
una única finalitat: menar una “existència autèntica”, doncs “praxis és ontologia-en-simateixa”. Ontologia és praxis. L’ontologia és necessària per posar en síntesi la Política i
la Història del Ser, essent l’ús de la violència necessari per aconseguir-ho.
Aquesta explícita “decisió” de Heidegger invalida els arguments emprats pels
heideggeranians de que “la història intel·lectual i l’obra escrita de Heidegger” estan al
marge o per sobre de l’esfera pràctica o política concreta que adoptés. No hi ha cap
dubte que el “pensament del ser” en Heidegger és, en si mateix, polític ja en la seva
forma original i primordial.168

1933, Rektor de la Universitat de Freiburg
Arribat el moment kairològic d’educar al poble, Heidegger es sent escollit pel destí i
capacitat per exercir una autoritat total i il·limitada.169 Heidegger aspira a ser Führer,
el filòsof guia oficial del III Reich, “guia espiritual del poble alemany”.170
El 21 d’abril de 1933 és Investit Rektor de la Universitat de Freiburg. Immediatament
aplica un programa en absolut improvisat, de franca autoria personal, on s’hi revela la
seva inequívoca assumpció del Führerprinzip (principi del líder):
1. Reorganització total de totes les Facultats.
2. Ordenació de cessaments i expulsions immediates.
3. Obligatòria adopció de la “nova visió” del ser-alemany, adreçada a tots els
Departaments i Àrees de disciplina individual.
4. Realització (entusiasta) d’exercicis paramilitars (idèntics als de les S.A.)171
incorporats a l’activitat curricular.

167

N. González V., o.c. p. 54, n. 72.
Id. pp. 19-20.
169
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5. Frenar l’excés d’intel·lectualisme en la vida universitària.
6. Lluita activa contra l’individualisme burgés.
7. Detallat disseny i ordre de posta en pràctica d’un “Camp científic de treball”
a Todtnauberg172, seguint el model dels que la S.A. organitza a
Bebenhausen173, en els quals vol integrar-hi també els universitaris de
Heidelberg i de Kiel, a més dels de Freiburg. Es realitzà del 4 al 10 d’octubre
(1933), com a prova pilot per a una futura Escola de formació de líders, que
havia de culminar en una Acadèmia Nacional amb seu a Berlin, on havien de
sorgir els “nous herois alemanys (Übermensch) de l’Imperi ari mil·lenari”. El
programa tenia com objectius principals:
•
•
•
•
•

mostració del Führer-Rektor (Heidegger) a la comunitat universitària
desenvolupament de “l’esperit d’obediència”
desenvolupament d’un “nou coratge”
desenganxament “del que ha estat fins ara”
desenvolupament de la fidelitat, la lleialtat, l’ “esperit de servei” i de
sacrifici

8. Projecte d’un programa de treball conjunt d’estudiants universitaris i
“treballadors intel·lectuals ja professionals” amb “el poble”.
9. Creació d’una Ciència política alemanya, que determini “des del profund” i
li doni “duresa” al Da-sein com Poble i com Estat. El contingut d’aquesta
nova Ciència vindrà donat per “la seva íntima vinculació amb una ciència
(Wissenschaft) que procedeix del més profund de l’esperit alemany”.
“Ciència és passió per educar en la Veritat”, és a dir: allò que es revela al
poble alemany en aquest “ferm mantenir-se preguntant en mig de la
totalitat de l’ens que constantment s’amaga”. Aquesta formació (Bildung)
en ciència “superarà la interpretació (visió) del món teològica-cristiana i
tècnic-matemàtic lliberal”.
10. La futura Universitat nacional-socialista, concebuda per Heidegger en el seu
programa, tindrà una rígida estructura jeràrquica (Führerprinzip), en la base
de la qual hi hauran els professor i estudiants “posseïts pel nou valor”, els
quals mantindran una “autèntica i total” obediència als Führer rector, al
171

S.A., Seccions d’Assalt (SturmAbteilung). Cos paramilitar del partit nazi, també anomenat “camises
marrons”, integrada per treballadors i aturats. Fundada l’any 1921, a Baviera, pel capità Röhm,
prohibida el 1923 a causa del “Putsch de Munic” (intent fallit de cop d’estat contra Hitler al 1923) i
reorganitzada per Hitler el 1925, fou una organització cabdal per a la conquesta del poder per Hitler. A
partir de 1934, després de la purga de la “Nit del ganivets llargs” (30 de juny) perd el seu lloc dins del
moviment nacionalsocialista en fer Hitler assassinar als principal quadres del SA. Quant el procés de
depuració que es realitzà amb Heidegger l’any 1945, s’aporten testimonis, en sentit exculpatori, que el
filòsof fou un S.A. i que com a tal fou expulsat de nazisme l’any 1934.
172
Regió de la Selva Negra, propera a Freiburg, on Heidegger hi té la seva famosa cabana per pensar.
173
Poble del districte de Tübingen (Baden-Württemberg).
1006

EL FLÂNEUR A LA FINESTRA

J. Jubert Gruart/ JMa Uyà

Führer local i tots ells al Führer Hitler (cúspide del sistema). En el seu
conjunt formaran la “nova comunitat universitària”, integrada en la “nova
comunitat del poble alemany”. Evitant tot individualisme, els membres
d’aquesta comunitat universitària faran activitats recreatives en grup (tals
com exercicis marcials, llargues marxes i celebracions neopaganes seguint el
nou calendari del SS-Staat).
11. La nova comunitat universitària assistirà a les conferències del Führer local i
seguirà fidelment les seves consignes. Després de les pertinents arengues,
els membres de la comunitat estudiantil es reuniran en “petites cèl·lules de
conversa” per tal d’ “establir el clima de base i l’activitat fonamental” que
ha de regir la vida universitària.
12. Cada membre de la comunitat universitària disposarà de la seva pròpia
“cel·la monàstica”.
Preludiant tota aquesta moguda, l’u de maig Heidegger s’afilia públicament al NSDAP
(Partit Nacional Socialista Alemany del Treball) i és nomenat “Führer de La universitat
de Freiburg” (cap polític, líder del partit nazi dins la universitat).
El novembre fa campanya en favor de Hitler de cares a les eleccions del 12 de
novembre, participant en primera fila i llegint-hi enceses arengues.174 Activisme polític
que manté al llarg del primer trimestre de 1934.
Renúncia a l’oferiment d’una càtedra a Berlin.
En tant que rector i Führer de La universitat de Freiburg, dirigeix l’operació d’expulsió
dels professors i estudiants jueus i cristians (als quals qualifica d’ “infectats de
judaisme”) i crea una càtedra d’Higiene racial.
El 23 d’abril (1934), despès de 10 mesos frenètics, Heidegger renúncia al rectorat a
causa de l’oposició o simple resistència que membres de la Facultat de ciències
jurídiques i polítiques li presenten a la radical i immediata posta en pràctica de les
seves exigències de “neteja racial” en la universitat, al·legant-hi manca de fonament
jurídic.

174

GA, 16.
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1934-1942: Heidegger ideòleg de la “solució final”175
Només una setmana després de deixar el càrrec de rector, Heidegger ingressa a la molt
selectiva Comissió per la Filosofia del dret, institució oficial, d’àmbit nacional i
dependència estatal, que té encomanada la missió de dotar al poder legislatiu de les
lleis que converteixen en legals les atrocitats del projecte de “neteja racial”. Presidida
per Hans Frank (el carnisser de Polònia) i juntament amb Alfred Rosenberg (ideòleg
fundacional del nazisme) i Carl Schmitt (principal redactor de la Constitució del III
Reich), Heidegger n’ocupa un lloc destacat.176
La primera reunió de Comissió té lloc el 3 de maig de 1934 en els Arxius Nietzsche a
Weimar, amb l’objectiu d’establir un nou “Dret nazi” que defineixi les característiques
de la “raça alemanya” i del poble alemanys (Rassen und Volkscharakter) i permeti
establir la legalitat de l’exterminació total dels jueus, amb el resultat final de la
redacció de les lleis de Nuremberg (Nürnberger Gesetze) de 1935.
Anticipant-se 9 anys a l’inici de la seva realització (1942), Heidegger és un dels autors
del programa d’ ”extermini total dels enemics interiors” (“mit der Ziel der Völligen
Vernichtung des inneren Feindes”). Tal com ell mateix anota, “l’extermini (Vernichtung)
és la garantia contra la caiguda (Verfall) en la decadència d’Occident i d’Alemanya”, i
“l’única acció que permetrà preservar la Veritat”. 177
Així mateix, Heidegger manté durant tot el període nazi una estreta relació amb Eugen
Fischer (1874-1967), metge-antropòleg eugenista, ideòleg i director de l’Aktion T-4,
programa d’eugenèsia massiva per la millora de la salut racial de la població alemanya,
desplegat al llarg del 1939 al 1945, que comportà l’assassinat de 70.000 degenerats.
Tot això, mentre Heidegger trivialitzava entorn del Da-sein, considerant-lo un “ésserper-a-la-mort” i 7 milions de jueus i altres “degenerats” són executats de la mà dels
seus correligionaris nazis, emparats pels canvis legals que la Comissió per la Filosofia
del Dret va dissenyar i davant de la passivitat (quan no aprovació o activa col·laboració)
del conjunt quasi unànime de la ciutadania alemanya.

175

La pertinença de Heidegger a la Comissió per la Filosofia del Dret (comissió per a l’extermini) és
coneguda des de l’any 1987, a partir de la publicació de Victor Farias (v. infra) i documentalment
demostrada per treballs posteriors d’Emmanuel Faye (2005, 2016), Françopi Rastier (2018) i,
decisivament, per l’actual recerca de Miriam Wildenauer en els arxius del III Reich.
176
Deu dels dotze condemnats a mort en el judici de Nuremberg eren membres d’aquesta Comissió.
177
GA, vols 36 i 37, 2001
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Les lliçons universitàries (cursos semestrals) de Heidegger del 1934 al
1945178
Tot i la seva renúncia rectoral i de Führer universitari, Heidegger compagina el seu
treball en l’ara esmentada Comissió, mantenint o reprenent la docència acadèmica,
impartint cursos i lliçons.
L’abril del 1936 és convidat oficialment pel règim feixista italià per impartir dues
conferències al Instituto Italiano di Studi Germanici, creat per Mussolini.
Els cursos de l’any 1937 estan dedicats a Nietzsche179 i a la Lògica180.
Aquest mateix any, el seu fidel amic Karl Jaspers és expulsat de la universitat i se li
prohibeix tota activitat intel·lectual i docent pel fet d’estar casat amb una jueva, sense
que Heidegger es manifesti o intervingui en la seva defensa.
L’any 1938, en morir Edmund Husserl, el seu mestre i protector, no acudeix al sepeli i
retira en les noves edicions la dedicatòria que li feu del Ser i Temps.
A partir de 1939 els seminaris de Heidegger estan dedicats a Nietzsche, Hölderlin,
Hegel, Parmènides181, Heràclit, Schelling…, on hi desenvolupa la seva “analítica
existencial”, adaptant-la i establint-hi una íntima connexió amb la ideologia oficial del
III Reich i, especialment amb el Mein Kampf d’Adolf Hitler182, que ha llegit i anotat
detalladament.183
El 1944 és mobilitzat, però una carta de l’eugenista Eugen Fischer al cap de l’Associació
de Professors del Reich assaja de bloquejar l’ordre de la seva incorporació a una
companyia d’assalt184 (i no pas a causa d’un “problema cardíac”, com mantenen els
seus hagiografistes). Finalment és incorporat a la milícia popular, raó per la que la seva
universitat el declara “prescindible” com a docent. 185

178

GA, 47, 48, 51, 52, 53, 54 i 55. Dedicats a Nietzsche, Hölderlin, Hegel, Parmènides.
GA. 44.
180
GA, 45.
181
Parmènides, Quaderns crema, Barna, 2005 (1982), 323 p., traducció de Manuel Carbonell. Correspon
al curs de 1942. GA 54t.
182
Adolf Hitler, Mi lucha, Ed. Antalbe, Barna. 2002, 348 p.
183
V. Estudi comparatiu dels corpus heideggerià i el hitlerià, projecte de recerca dirigit per François
Rastier (CNRS, París) i Peter Blumenthal (Univ. De Köln). François Rastier, Heidegger, messie antisémite:
Ce que révèlent les Cahiers noirs, Le Bord De L'eau Eds, Lomont (France), 201, 186 p. Naufrage d'un
prophète: Heidegger aujourd'hui, PUF, París, 2015, 288 p.
184
R. Safranski, o.c., p.387.
185
Hugo Ott, Martin Heidegger, Alianza, Madrid, 1992, pp. 173 i 313. N. González V., p. 121, nota 225.
179
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Simulacre d’èpuració del 1945
Perduda la guerra i iniciat el procés de desnazificació, se li retira la “vènia docent” i és
sotmès a interrogatoris per part d’una Comissió Depuradora de l’administració militar
francesa. En aquesta Comissió hi figuren ex-professors alemanys implicats en el
“complot del 20 de juliol”, acabats d’alliberar de presons nazis (entre ells l’economista
Adolf Lampe, depurat pel mateix Heidegger, durant la seva etapa de Rektor, “per falta
de fiabilitat política”). Durant els interrogatoris i malgrat totes les evidències i
testimonis presentats, Heidegger nega tota implicació amb el nazisme, manifesta una
“total absència de tota consciència de culpa” i es mostra totalment posseït per la
por.186
Tot i que se’l classifica com “nazi típic”, s’acaba emetent un “veredicte suau”: pèrdua
de la “venia docent”, jubilació anticipada, no es porta a terme la confiscació del seu
habitatge i béns, a causa de les pressions que en defensa de Heidegger exerceixen
sobre el govern francès prestigiosos i poderosos intel·lectuals “existencialistes”
francesos.187

Heidegger 1945-1976 (“el retorn de Siracusa”)188
Amb la derrota alemanya (nazi) de l’any 1945, Heidegger –que cau en un “profund
estat de depressió”- considera que als alemanys (i a ell en concret) els hi caldrà esperar
l’adveniment d’un altre moment kairològic, mantenint-se ara a l’espera del retorn de
les veus profètiques provinents no ja d’un Führer (Hitler) sinó d’alguns “poetes
alemanys”, l’arquetip dels quals és Hölderlin (“que ha explorat, amb la seva Visió, en
l’Abisme del Ser”).
A partir d’ara Heidegger insistirà en que Hölderlin serà (és) “el profeta” del proper
Adveniment del Ser (el Tercer). Serà llegint (escoltant) Hölderlin que es mantindran (els
alemanys) en alerta i disponibles (en disposició afectiva) per tal de descobrir les noves
indicacions del Camí vers el Ser.
Tota resta de pensament crític (si és que mai en tingué) ha desaparegut en el
Heidegger posterior a 1945. La filosofia ha arribat a la seva fi, “Die Philosophie ist am
Ende”, sentència. La culpa és de Hitler i dels “camarades de raça”, que no han estat a
l’alçada del moment kairològic excepcional que se’ls hi ha ofert (de fet, ve a dir, no
varen fer cas al Führer-profeta Heidegger).

186

R. Safranski, o.c. o.c. p. 393.
R. Safranski, o.c. pp. 387-407. N. González V, o.c. pp. 353-87 (“Excursus sobre Heidegger en Francia”).
188
Oportuna expressió de N. González Varela, equiparativa amb l’experiència de Plató.
187
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A l’any 1946, a només un any de distància de la paròdia o simulacre d’epuració,
Heidegger escriu La sentència d’Anaximandre189. Explicita aquí, inequívocament, la
monolítica convicció que en comparació amb la situació d’abans de 1933 només s’ha
canviat el “dictat de Hitler” pel nou “dictat poètic”. Ara “el pensar del ser és el modus
originari del dir poètic. És en ell on per primera vegada (?!) el llenguatge accedeix a la
parla, així és, accedeix a la seva essència. El pensar diu el dictat de la veritat del ser. El
pensar és el dictare originari. El pensar és el dir poètic originari, que procedeix a tota
poesia, però també és l’element poètic de l’art, en la mida en que aquest arriba a ser
obra dins de l’àmbit del llenguatge. Tot llenguatge poètic ... és en el fons un pensar”.
Clou aquest paràgraf una sentència, axiomàtica, típicament heideggeriana: “L’essència
poètica del pensar guarda el regne de la veritat del ser”.190 Punt. És a dir: no ha passat
res; tot torna a començar.

En resum: etapes Heidegger (molts Heidegger, un sol Heidegger)
1.

Etapa catòlica-reaccionària

2.

Nacionalista ultraconservador, revolucionari “de províncies”

3.

1929: simpatitzant fervent del moviment nacionalsocialista hitlerià

4.

1933: membre de ple (afiliat) del NSDAP. Rector d’universitat. Aspirant a
Führer filosòfic del nacionalsocialisme

5.

1934: Renúncia del rectorat. Manteniment de la fe en Hitler. Membre de la
Comissió per la Filosofia del dret. Ideòleg de la ”solució final”

6.

1945: derrota del III Reich. Mascarada de depuració. Negació del passat
ideològic nazi

7.

1945-1951: etapa de fals “silenci i retir”, de negació i de falsació, de
justificació i de banalització de l’extermini (“l’agricultura mecanitzada és en
essència el mateix que la producció de cadàvers en les càmeres de gas”,
“l’Holocaust pot equiparar-se a l’expulsió dels alemanys dels estats bàltics”,
“la manca d’habitatges i d’aliments després de la guerra no és una misèria
autèntica, la misèria real és que s’han oblidat de pensar en el ser”, ...191)

8.

1951: Readmissió a la docència. Reafirmació en la creença de la “veritat
interna” del nazisme

9.

1976. “en defensa pròpia”: l’entrevista a Der Spiegel

10. 1976: retorn al no-res.
189

Martin Heidegger,” La sentencia de Anaximandro”, a Caminos del bosque, Alianza, Madrid, 1998
(1984), pp. 239-277.
190
Id. p. 244.
191
V. Collins, o.c. p. 80. És a dir: “primer és ens, desprès l’humà”; l’humà no és altra “cosa” que “el veí
del ser”,: ... Antihumanista i antiexistencialista, antisartrià (miop heideggerià bocabadat).
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La legió dels heideggerians: causa i raó de l’ocultació de l’ “autèntic”
Heidegger i de la falsació del seu pensament “ontològic”
Valgui, sense entrar en els detalls de cada cas, el següent llistat incomplet de
heideggerians:
Maurice de Gandillac192, Jean Paul Sartre193, Hannah Arendt194, Karl Jaspers195, José
Gaos196, Jean Beaufuet, Otto Pöggler, Jacques Derrida 197, Giles Deleuze, Jean François
Lyotard, Alexander Kovéje, Lacoue-Labarthe, Xavier Zubiri, (el primer) Manuel
Sacristan, Paul Ricoeur, Michel Foucault, Louis Althuser, Maurice Blanchot, René
Chard, Jacques Lacan, John Sallis, ...
N. González Varela (2017) realitza un minuciós anàlisi de l’estrany èxit de l’obra de
Heidegger a França en la que anomena “la industria filosòfica parisenca”. Distingeix
dues etapes de penetració: abans i després de la derrota i ocupació de França per
Alemanya. En relació a aquesta darrera (o “segona recepció” de Heidegger a França), la
qual qualifica d’acta de naixement de l’estructuralisme i el post modernisme francès”,
arriba a la conclusió que “la filosofia francesa moderna pot reduir-se a quatre
pensadors alemanys, satèl·lits girant obsessivament entorn l’astre maître a penser
Heidegger: Hegel, Nietzsche, Freud i Husserl”198, sobre els quals els heideggerians
francesos es limiten a practicar-hi una ridícula i anticontextualista “hermenèutica de la
innocència”. 199
Sigui com sigui, la idea de l’apoliticisme de Heidegger, tan cara als heideggerians
francesos, plantejant de forma explícita o més freqüentment clarament explícita una
gens clara dissociació tòpica entre l’obra i la persona de Heidegger, continua essent un
producte que encara es consumeix i que es manté vigent, malgrat l’allau de
documentació que desmenteix la hipòtesis de Gadamer d’estar, amb Heidegger,
davant “un gran pensador i un petit home”.200
192

Primer introductor de Heidegger a França, Company de Sartre a l’ENS, director dels primers treballs
de Michel Foucault.
193
J.P. Sartre, El ser y la nada, Alianza, Madrid, 1984 (1943).
194
V. supra, pp 880-912.
195
Id.
196
Traductor de Heidegger al castellà. Josè Gaos, Introducción a El Ser y el Tiempo de Martin Heidegger,
FCE, México, 1951. Edició augmentada i revisada a l’any 1986, 151 p.
197
Derrida, antinazi i heideggerià, adopta la idea de Heidegger de “superar” la metafísica occidental,
“subvertint els seus conceptes fundacionals, mètodes, procediments i projectes” practicant
escrituralment (jugant amb les paraules) la impossible tasca simultània de “condemnar i exonerar”,
sempre jugant amb l’ambigüitat i sembrant exitosa confusió. De fet, “tota l’obra de Derrida no és més
que notes a peu de pàgina de Heidegger” (J. Collins, o.c. p. 69), V. J. Derrida, Heidegger y la pregunta,
Pretextos, Valencia, 1989 (1989).
198
Id. P. 355.
199
N.G.V, o.c., pp. 353- 387.
200
Ignasi Boada, Heidegger: els anys difícils, Pub. Abadia de Montserrat, Barna, 2011 (2011). 274 p.
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Els “desemmascaradors” de Heidegger (pioners i recents)
La munió de documentació i de testimonis disponibles fa inqüestionable no només que
Heidegger fou un “nazi típic” sinó també que l’exegesi de la seva obra no pot continuar
fent-se al marge de la ideologia nuclear del seu pensar: el nazisme.
El llistat d’aquests desemmascaradors és també ampli i, recentment, creixent:
Maximilien Beck (1928, 1934)201, Arnau Dandieu (1932)202, Hans Sheger (1933)203,
Colette Audry (1934)204, Henri Thielems (1936)205, Herbert Marcuse (1932, 1934, ...)206,
Georges Bataille (1934, 1935, 1937)207, Alfred Delp (1935)208, Edith Stein (1927,
1929,...)209, Jean Wahl (1938, 1946, ...)210, Alexandre Koyré (1945), Benedetto Croce i
Karl Vossler (1951)211, Georg Lúkás (1954)212, Guido Scheeberg (1962)213, Theodor
Adorno (1963)214, Víctor Farias (1987)215, Pierre Bordieu (1988)216, Hugo Ott (1988)217,
Jürgen Habernas (1988), Emmanuel Faye (2005)218, François Rastier (2018)219, Nicolás
González Varela (2017)220, François Rastier (2018)221, ...

201

Maximilian Beck,“Kritik der Schelling-Jaspers-Heidegger'schen Ontologie”, Philosophische Hefte,
1928, p. 5-44.
202
Arnaud Dandieu, “Philosophie de l’angoise et polítique du désespoir”, Revue d’Allemagne, 1932, pp.
883-891.
203
Hans Sheger, Heidegger’s crisis. Phylosophy and Politic in Nazi German, Harvard U. P., Cambridge
(Mass.), 1933.
204
La primera en qüestionar, a França, la figura i obra de Heidegger. Aux yeux du souvenir, Gallimard,
1947.
205
Henri Thielemans, “Existence tragique: la Métaphysique du Nazisme”, La Nouvelle Revue
Theéologique, nº 63, 1936, pp. 561-579.
206
Herbert Marcuse, Cultura y Sociedad, Ed. Sur, Buenos Aires, 1967 (1934), pp. 15-44.
207
Georges Bataille, Oeuvres Completes, Gallimard, París.
208
Alfred Delp, Existencia tragica. Notas sobre la filosofia de Martin Heidegger, Razón y Fe, Madrid,
1942 (1935).
209
Edith Stein, Obras Completas, Ed. Monte Carmelo, , Burgos, 2007.
210
Jean Wahl, Introduction à la pensé de Heidegger (Cours 1946), LGF, París, 1998.
211
Benedeto Croce, Karl Vossles, Carteggio 1899-1949, Guis-Laterza, Bari, 1951. Qualifiquen a Heidegger
de “desastre intel·lectual” i a la seva obra de “teologia vergonyosa neotomísta i neoescolàstica”.
212
Georg Lukás, El asalto a la razón, Grijalbo, Barna., 1972 (1954).
213
Ex alumne de Heidegger, recopilador d’11 textos i 217 fragments que desmunten el mite Heidegger.
Material que no aconseguir ser editat, a Basilea, fins a l’any 1962.
214
Theodor Adorno, La ideología como lenguaje. La jerga de la autenticidad, Taurus, Madrid, 1982
(1963).
215
Victor Farias, Heidegger y el nazismo, FCE, México, 1998 (1987). I, també, ed. Lleonard Muntaner,
Ciutat de Mallorca, 2009, edició corregida i augmentada. Heidegger y los nazis. Los neonazis, el
neofascismo y el fundamentalismo islámico, Tecnos, Madrid, 2010, 326 p.
216
Ontologia política de Martin Heidegger.
217
El treball d’Hugo Ott, arxivista de Freiburg, biògraf d’Edith Stein i autor de Martin Heidegger. En
camino hacia su biografía, Alianza, Madrid, 1992 (1988). Constituí un vertader punt d’inflexió, junt amb
el provocat per Victor Farias (1987), que permeté desemmascarar per a un públic ampli tant les falses
versions o defenses del propi Heidegger com les dels seus hagiògrafs i heideggerians més o menys ben
intencionats.
218
Emmanuel Faye, Heidegger, la introducción del nazismo en la filosofía. En torno a los seminarios
inéditos de 1933-1935, AKAL, Madrid, 2009 (2005), 576 p.
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Ontologia científica-biològica (les respostes o aportacions del segle XX)
Com tota consciència, la consciència de ser (sentir-se i saber-se existir) és un
epifenomen emergit quan, en un dels nivells de causació del psiquisme, una agrupació
de substàncies químiques (neurotransmissors) actuen sobre receptors neuronals
postsinàptics concrets, integrats en un circuit (i aquest en la totalitat funcional
cerebral), donant lloc a això que verbalísticament i conceptualment denominem
“consciència de ser-existir“.222
Enfilats dalt de la plataforma Ciència, la perplexitat i “asombro”, davant del fet
conscient de ser, en absolut es veuen disminuïdes o atenuades, ben al contrari. Davant
de l’ens singular complex cos humà (el manyoc, soma animal, el donat, “la criatura”
(Rilke), el Körper, ... ), enormitat integrada per 1024 àtoms, 37 bilions de cèl·lules, de les
quals 1011 neurones corticals cerebrals, ... desplegat (materialitzat) sota les ordres de
la seqüència de 3 milions de “lletres” del codi genètic, ... i davant que aquest “sistema
determinat per l’estructura”223 presenti la misteriosa i insondable capacitat “animada”
que denominem vida, la perplexitat és absoluta. Malgrat la seva enorme fragilitat (o
precisament per això) i algunes (o moltes) de les impensables cabrioles presents en el
seu bricolatge224, malgrat que “tot es dóna com si es donés en l’àmbit del verificable” i
que “mai s’arriba a accedir vertaderament a la zona on (tot) s’origina”225.
“Si ignorem els orígens del sistema, ignorem també els orígens (la motivació) de la
nostra adhesió o rebuig”226, però sí podem donar resposta a algunes de les preguntes
de Witkiewicz (v. supra), qüestions que deixen de ser ontològiques (metafísiques).
Amb tot, continuem a la intempèrie, dalt d’una plataforma, això sí, més ben equipada
en quant als seus insuperables límits. Però “res succeeix – p.e. la consciència- en un
sistema vivent que la seva biologia no ho permeti”. És per això que, de la mateixa
manera que “un bot a la deriva sempre està, en qualsevol moment, en l’únic lloc on pot

219

François Rastier, Heidegger, Messie Antisémite. Ce Que Révèlent Les Cahiers Noirs, Le Bord De L'eau
Eds., 2018, 186 p.
220
O.c. Documentat treball, producte d’anys de recerca, aportant un allau de fons i documentació
imprescindibles i una visió crítica global ben argumentada.
221
François Rastier, Heidegger, Messie Antisémite. Ce Que Révèlent Les Cahiers Noirs, Le Bord De L'eau
Eds., 2018, 186 p.
222
En llenguatge de metafísics: “un flux de sensacions agrupades químicament” (JMa Uyà, o.c. p. 18).
223
Sistema determinat per l’estructura: “Sistema en el qual tot el que s’esdevé, s’esdevé com un canvi
estructural determinat en el sistema a cada instant per la seva estructura en aquest instant” (Himberto
Maturana, La realidad: ¿objetiva o construida?, vol. II, Anthropos Ed., Rubí (Barna.,), 2009 (1996), p.27.
224
P.e. l’aberrant (i eficaç) cablejat del neumogàstric (X. parell cranial) o el rocambolesc mecanisme de
síntesi de la imprescindible vitamina B12, per posar només dos minúsculs exemples.
225
Vergílio Ferreira, Invocación a mi cuerpo, Acantilado, Madrid, 2003 (1989), p.249.
226
V. Ferreira, o.c. p. 249.
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trobar-se”227, en el cas concret i singular de l’ésser humà ens trobem en la ignorància
ben informada.
No podem prescindir avui de Ciència, alhora que som també plenament conscients
dels límits infranquejables per la racionalitat humana (qüestió de sostre) i que “allò
que realment interessa (les respostes certes a les qüestions dels orígens i del sentit)
està fora del marc del raonament humà”.228
Alliberats dels capricis de demiürgs, autors de competència distributiva desigual en
l’estructuració del nostre ens material, i d’ingerències sobrenaturals igualment
aleatòries en el contingut del nostre limitat intel·lecte, lliures de semblants
dependències el nostre “asombro”, perplexitat, admiració , ..., de la mà de Ciència, no
ha fet més que créixer. Saber que “som producte de la història de la matèria”229, saber
que, p.e., la línia acústica superficial dels peixos ha evolucionat a l’enginyós aparell
auditiu, les brànquies en pulmons, ..., que el petit còrtex d’un amfibi ha desembocat per causa de tot un seguit de processos de mutació atzarosa i de selecció natural- en
una superestructura funcional equipada amb mil bilions de connexions sinàptiques,
susceptible de crear una IX simfonia,... i així pel que fa a totes i cada una de les parts
de la nostra anatomia i íntima fisiologia, ... saber tot això (i més) no té altra resultat
que patentitzar l’existència d’un grandiós i insondable misteri230, del qual –d’esser-ne
conscients- no en som res més que un minúscul i efímer testimoni231, no té altre
resultat que incrementar la nostra perplexitat.
Ciència ha permès, tat sols (essent molt), un desplaçament del límit, més enllà del qual
es precipita l’abisme de la nostra ignorància. En absolut Ciència ha suprimit el límit:
només hem “guanyat terreny al mar del inefable”.232

227

H. Maturano, o.c., p. 123.
Andrés Moya, Pensar desde la ciencia, Trotta, Madrid, 2010, 108 p. (p 25).
229
Id. P. 37.
230
Adherir-se a aquesta afirmació implica –encara que es militi en el ramat de la Ciència- a ser
automàticament inscrit al Club dels misterians, “lliga informal de filòsofs (i científics) reaccionaris”,
defensors radicals de la Ignorància o impossibilitat de saber (Owen Flanagan). El seu lema podria ben bé
ser: “Si sabéssim no seriem” (JMa Uyà).
231
Per tant de qüestionable fiabilitat, en ser “part implicada” (a més de mal dotada).
232
A. Moya, o.c., p. 71.
228
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II. Envellir

A propòsit de Revolta i resignació (1959), de Jean Améry (Hans Mayer,
1912-1978)
Notícia de Jean Améry
1912: naixement a Viena (Imperi Austrohongarès).
Ascendència jueva assimilada.
1912- 1928: Educat en l’església catòlica, a Bad Ischel
(Tirol).
1928 (16 a.): Retorn a Viena.
1929: Primers poemes. Berlin, (pianista en “locals de
mala mort”).
1930-38 (18-26 a.): Escola de comerç del llibre. Relació
amb Hermann Broch. Lectura d’Ernst Mach, Otto
Neurath, Fritz Mauthner (filosofia del llenguatge), ... Es
mou entorn del Cercle de Viena (v. supra pp. 859-879).
Assisteix a classes de Moritz Schick. Període de “fe absoluta” en la lògica”. Editor de la
revista Die Brücke. El 1934, any de la Revolució socialista austríaca, publica El nàufrag
(Els desarrelats), novel·la d’un protagonista a la cerca del suïcidi. 1935: Promulgació de
les lleis racistes de Nuremberg. 1937: Retorna al judaisme i casament amb Regine
Berger-Baumgarten (d’ascendència jueva oriental ortodoxa de Polònia).
1938 (26 a.): Annexió d’Àustria a Alemanya (Anschluss). 67.000 opositors i jueus són
internats a Mauthausen. Mayer emigra a Bèlgica amb Regine (passant per Colònia,
Aachen, Kaltenberg, ... ). S’instal·la a Anvers iniciant el que qualifica un viatge “sense
retorn”, passant a ser “per sempre més apàtrida”. Canvi de nom: de Hans Mayer a Jean
Améry.
1939-40: Amberes. Professor d’idiomes.
1940 (28 a.): Alemanya envaeix Bèlgica. Arrestat com “estranger enemic”. Internat al
Lager de Mechelen i al Camp de Saint Cyprien (Pirineus orientals). Fuig d’un tren en
marxa, és capturat i entregat a les tropes alemanyes. Ingrés en el Camp de Gurs, on
redacta –sense accés a cap mena de fons- una Sinopsis de la Filosofia neopositivista i
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igualment “de memòria” una Antologia de la lírica alemanya de finals del segle XIX i
inici del XX.
1941: Fuga del Camp de Gurs. Travessa tota la França ocupada, passa per París i arriba
a Brussel·les, on es reuneix amb Regine.
1941-43: Professor d’idiomes a l’Ècole Moyene Juive de Brussel·les. Ingrés a la
Resistència belga, formant part d’un petit contingent de germanoparlants encarregats
de distribució de propaganda antinazi entre les tropes d’ocupació alemanyes. El 23
juliol 1943 és detingut per la Gestapo i internat al “camp d’acollida” de la fortalesa de
Breendonk d’Anvers, a càrrec de les SS. Incomunicat i torturat durant 3 mesos. Assaig
de suïcidi.
1944 (32 a.): Identificat com jueu és deportat a Auschwitz (tatuat amb el número
172.364), on se li assignen “treballs no qualificats”. Traslladat al camp veí de
Monowitz, on realitza treballs d’oficina a la fàbrica de productes químics IG Farben,
junt amb Primo Levi.233
1945 (33 a.): El gener, “marxa de la mort”, a peu, al Camp de Glewitz II. D’aquí, en tren,
a Saxònia, per ser internat al Camp de Mittelbau (depenent de Buchenwald). El març
es traslladat al camp de Bergen-Belsen. El 15 d’abril és alliberat per l’exèrcit britànic,
junt amb 40.000 sobrevivents més. En total ha passat 642 dies en caps d’extermini,
essent un dels 615 supervivents dels 25.437 jueus deportats des de Bèlgica. Ha acabat
el que anomena “procés de reducció al no-res” i inicia, “retornant d’entre els morts”, la
“tasca de construir-se una identitat”. Pesa 40 kg.
1945-1964 (34-52 a.): Retorn a Brussel·les. Mort sobtada de la seva muller (Regine).
Fase de “dol complicat”. Represa del pseudònim Jean Améry com “nom de ploma”.
Escriu articles per diaris holandesos, suïssos, austríacs, alemanys, ... Corresponsalia a
Londres. Desengany creixent per la “dissolució de l’esperit de la Resistència”.
1964: Redacció de Més enllà de la culpa i l’expiació.
1965-1974 (53-62 a.): Redactor de la revista Merkuk. Abandó de la defensa de la
violència revolucionària contra les democràcies formals. Acusat per la fiscalia de
Colònia de defensar idees i activitats hostils als principis constitucionals alemanys
(1974).
1968: Publicació de Revolta i resignació.
1974-1976: Escrits contra l’estructuralisme antropològic de Levi Strauss,
l’antipsiquiatria, la psicoanàlisi lacaniana, l’antihumanisme de Focault, ... autors als que
233

Primo Levi, Els enfonsats i els salvats, Ed. 62, Barna., 2000 (1986), pp. 127-147 ( cap. 6. “L’intel·lectual
a Auschwitz”).
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qualifica de “nous racionalistes relativistes” i de dur a terme una “nova traïció dels
intel·lectuals”.234
1977: Publicació de Més enllà de la culpa i l’expiació.
1978 (66 a.): Aixeca “la mà sobre ell mateix” (sobredosis de barbitúrics), en una
cambra d’hotel a Salzburg (Àustria).

Temps-estats successius de l’existir, segons Jean Améry
1. Ell (també anomenat il·legal, clandestí, nou-vingut, estranger, indesitjable,
intrús, viatger, rodamón, intrús, “out-sider”, l’oblidat, el recordat, negat,
inventat, enterrat, cadàver conservat, ... el que ha sigut o estat, ... És a dir:
Hans Mayer, el nen tirolès i l’adolescent vienès, nacional-ecologista, exaltat per
la mística del bosc alpí. “L’estranyat respecte a la pròpia identitat passada”.235
2. Jo (el segur, real, el transformat concret, el titella, la formació defensiva, el
sobrevivent, el fals-jo, l’emmascarat, ... l’Adult apàtrida.
3. Tu (l’acusat-acusador, el culpable, el penitent, el jo-amagat, l’ocult, el corc,
boicotejador intern, ... “El danyat en el seu ser”236, portador de “la ferida
Heine”237.
4. L’envellit (sobreposant-se a ell, jo i tu).

L’envelliment com qüestió (posició) ontològica
Aquest segon “moment” o derivada de l’adonar-se/trobar-se essent, l’envellir, tal com
aquí el considerarem –seguint l’enfoc de Jean Améry- no fa referència a cap qüestió
biològica (de decadència) sinó exclusivament ontològica. L’estat en que entra l’envellit
és un temps del ser/existir en el que un humà opta fer-se conscient (autoconscient) de
ser de forma continuada i no ja limitades experiències, fugisseres i privilegiades,
d’“asombro de ser” (un quants quarts d’hora, en total, segons l’expressió de Monsieur
Teste-Valéry), sinó d ’“escollir ser per imposició pròpia”238 en (relativa i esforçada)
permanència, un estar i mantenir-se en la consciència de ser.

234

Referència a l’obra de Julien Benda, La trahison des clercs (1927), La traïció dels intel·lectuals, Ed.
Bromera, Alzira, 1995, 279 p. V. El flâneur assegut.
235
Jean Améry: Mas allá de la culpa y la expiación. ..., Pretextos, Valencia, 2013 (1977), p. 11.
236
Id. p. 9.
237
T.W. Adorno (v. infra).
238
Vergílio Ferreira, Pensar, Acantilado, Barna., 2006 (1994), p. 11.
1018

EL FLÂNEUR A LA FINESTRA

J. Jubert Gruart/ JMa Uyà

Envellir, doncs, no és sinònim (tot i que sol ser coincident) de fer-se vell. Envellir no és
una qüestió d’edat, tal com a l’any 1968, amb 56 anys d’edat, 10 anys abans de la seva
mort voluntària (aixecant la mà sobre ell mateix), Jean Améry explícit a Revolta i
resignació. A propòsit de l’envellir239, on, ja en el Pròleg, deixa ben clar que el contingut
del llibre res té a veure amb geriatria ni biologia:
“Qui esperi afirmacions concretes en el sentit de les ciències positives,
coneixements que li puguin ajudar a organitzar-se la vida en un estadi
determinat, el de fer-se vell, quedarà decebut".240
Envellir, no és entès, doncs, com una qüestió (només) d’edat, biològicament
determinada: pot arribar-s’hi a edats i en condicions somàtiques variades o, inclús i
freqüentment, no accedir-hi mai (malgrat l’anyositat). No hi ha una edat determinada,
convencional, per envellir (concepte diferent del fet de fer-se vell)241, tot i que sol
tardar –en la llargada d’un viure-existir- en fer-se present (existent).242
En el marc del concepte de Paracels (1493-1541), recuperat per Weizsäcker, de que
totes les vides duren el mateix (la llargada del naixement a la mort), recuperem aquí la
cabdal diferenciació que M. Teste planteja entre vida i existència. Lluny de considerar
aquests conceptes lligats a uns paràmetres de duració (anys de vida versus anys
d’existència) convenim dir-ne existir a ser autoconscient de ser (“autoconsciència de
ser”).
Envellir és un (nou) estat del Jo243, un lloc-temps on estar el Jo. Un estat del Jo post
Adult (sense que l’edat sigui el factor únic causal i determinant), un jo poc interessat
en transaccionar, llevat de en les necessàries i convenients transaccions en paral·lel
que el viure (el continuar vivint en societat privada o àmplia) li comporta.
Envellir és doncs una qüestió estrictament ontològica (una més) singular de ser i
d’estar concret, una qüestió del qui. Envellir és una experiència existencial.
Ser vell (ancià), per contra, és un estat del cos, condició del manyoc. I també del ninot
(titella, jo). Ser vell, és una condició normal del cos que persisteix en durar (igual que la
malaltia, l’emmalaltir és una condició anormal del cos). Ser vell, arribar a vell, és un
resultat històric, biogràfic, a més de biològic.

239

Jean Améry, Revuelta y resignación. Acerca del envejecer, Pre-Textos, València, 2011 (1968), 144 p.
Id. p. 9.
241
J. Jubert Gruart, “Fer-nos vells”, Revista de Girona, Diputació de Girona, nº 213, 2002, pp. 72 [420]75 [423]. https://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/94291/147552
242
“Qui no sap què és la vellesa, que tingui paciència..., abans no es pot saber” (Miquel Àngel Bonarroti).
243
Eric Berne, Juegos en que participamos, Diana, Mexico, 1974, 198 p. Als bernians estats del Jo Pare,
Adult i Nen , i afegim ara el Vell.
240
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Envellir, pel seu torn, és un esdeveniment que suposadament hem de considerar rar
(no es disposant d’avaluacions estadístiques). No és un destí biològic-biogràfic, ple de
mancances i de nostàlgies244, però igualment normal que el fer-se vell.
L’envellir és un “moment” del ser, de l’existir, no del cos.
Envellir és una condició del ser expressada en forma de qüestió, qüestió que planteja
diferents respostes a diferents subjectes.
Envellir, essent un “estat del Jo”, és un procés (del ser). És un treball existir, és un
esforç de l’existent, un “crear-se en nosaltres lentament”245.
Envellir, en definitiva, és una elecció opcional de l’Adult.
L’envelliment comença (“punt en el temps”) quan un ésser humà descobreix, per fi, que
no és més que el que és: ningú (sense biografia, a-històric), singular, concret, únicigual, un existent efímer, un ser-per-a-la-vida (no per-a-la-mort, la inexistència,
l’abolició).246
Els que entren (elegeixen entrar) a envellir, abandonen l’ell, el jo i el tu (v. supra) i els
seus intrusos (okupes) diàlegs interiors, per donar presència conscient al ser sense
atributs –benediccions i malediccions- ni biografia inherent al titella. Envellir és, en
aquest sentit, un afer a-històric.
Envellir no fa referència a cap deteriorament ni pèrdua (física, psíquica, relacional,
laboral, material, ...) lligada a la durada de la vida, malgrat les xacres inherents al
cos/manyoc que hi poden coincidir.
Es tracta, l’envelliment, d’un temps de l’existir presidit per la Luzidität (lucidesa).247
Envellir és existir en apofonia248, sense màscara encobridora. Per això, li cal a l’envellit
retirar-se de la mirada (i el judici) dels altres, optant pel silenci, fer-se invisible, retirat
de “la fira de les vanitats”, on el jo-titella havia interpretat el paper dictat per “la
importància personal”.249
Essent l’existència a-històrica (per contraposició amb el narrable caràcter biogràfic –
rollositat incommensurable)- del viure, envellir és, “per fi”250, no estar a l’espera
passivament (espera pròpia del derrotat, impotent, indefens, entregat,...).

244

Noberto Bobbio, De senectute,Taurus, Madrid, 1998 (1997), 256 p.
Vergílio Ferreira, Pensar, ... pp. 9,10,11
246
J. Améry, Revuelta, p. 71.
247
Un dels “dons reservats a l’envellir” (T.S. Eliot).
248
“Saber que s’imposa de manera immediata entorn de significacions” (Karl Jaspers). Varietat no
delirant de certesa.
249
J.Ma Uyà, Glossari Carlos Castaneda/Don Juan Matos o el Flâneur a la frontera, 2012, 180 p. (inèdit).
250
“Per una vegada en el món!, ....” (Grabbe).
245
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Resten exclosos (impossibilitats/incapacitats) per envellir els portadors de la ferida del
ser (la “ferida Heine”).
Envellir és estar disponible oposant-se (espera activa).
Envellir és “revolta i resignació”251. “Revolta pressuposa la total acceptació d’allò
inevitable, d’allò escandalós”, “de quelcom irrefutable” i, alhora, rebel·lant-s’hi. Una
revolta que no es fa per guanyar sinó per desobeir: "estar disponible oposant-s’hi”252.
“Assumeix l’anul·lació sabent que a l’assumir-la només es pot conservar a si mateix
revoltant-se en contra (l’anul·lació, la desaparició) i sabent que la seva revolta està
condemnada al fracàs”.253 Estar disponible oposant-hi de forma activa (no negant,
oblidant o simplement esperat), comporta prevenir (v. infra) i evitar “el compliment del
pitjor dels teus mals somnis”254, “sense esperar la degradació irreversible (...) sense
passar per la decrepitud”.255 Resignació és “arribar a un acord amb la realitat de la
decadència i de la pèrdua”.256 “En la resignació no hi ha lament”257 (queixa, protesta).
Ser a l’espera activa (revoltada) no és un abandonament passiu al deteriorament del
manyoc i del ninot (titella), deixant-lo a la cura d’altres, no és una resignació a la
ineludible abolició, a la absoluta desaparició.258
Envellir és fer seguits aquells “uns quants quarts d’hora” de consciència d’existir.
Aquest Monsieur Teste que a estones habita en mi, “m’estalvia estranyar-me
d’envellir”259 i “no manté ja cap il·lusió (engany) de permanència”. Tampoc manté, en
l’envellit, cap (o mínims) esforçades rememoracions i inútils vincles identitaris amb el
seu passat curricular i biogràfic. L’envellit està disponible, alliberat.
Envellir és canvi a una identitat, primigènia i ignorada, amb el ser singular, unitari,
bàsic, perplex, incomprensible, Real, present ...
Envellir és silenci “vigil” (siesta evidencial)260, treballat-conquerit, procés de control de
la reactivitat impulsiva, ... Ataraxia. És època d’ “aixecar el ser”, d’estar en el ser, de
consciència de ser.
Envellir és un repte que ens mesura.

251

Jean Améry, Revuelta y resignación. Acerca del envejecer, Pre-Textos, Valencia, 2011 ( ), 144 p.
Jean Améry, Revolta y ..., p. 11.
253
Id, p. 92.
254
David Feinstein i Peg Elliot Mayo, Sobre el vivir y el morir, Edaf, Madrid, 1994 (1993), 171 p.
255
Teresa Pamies, .... p.10.
256
Irvin D. Yalom, Psicoterapia existencial, Herder, Barna., 1984 (1980), p. 641.
257
Hugo Von Hofmannsthal, La transitorietat.
258
Jean Améry, Revuelta y resignación, ... p. 31.
259
Paul Valéry, Monsieur Teste, ..., p. 17.
260
Macedonio Fernandez.
252
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Envellir és una actitud. “Allò savi en el savi (l’envellit) és l’actitud”261. “Només en
l’envellir aconseguim les primeres nocions”262.
Envellir és una qüestió de dignitat263, de decència, una qüestió Ètica i també Estètica.
Oposada completament al fer-se vell de l’estoic: una passiva indignitat.
“Qui assaja viure la veritat (la realitat) de la seva condició d’individu que
envelleix, renúncia a la mentida. Però no escapa per això a l’ambigüitat que
s’ha revelat finalment com una contradicció oberta. Assumeix l’anul·lació,
sabent que al l’assumir-la només es pot conservar a si mateix revoltant-se
(...). Diu ‘no’ a l’anul·lació i alhora l’afirma, doncs només en la negació sense
perspectives (d’èxit) pot enfrontar allò inevitable ... (L’envellit) no es perd en
la indiferència de la normalitat, que el faria perdre’s a si mateix (...) És, com
disposa la societat, el que és: una nul·litat, i precisament és en aquest
reconeixement del ser (ningú) que és encara quelcom. Converteix en
assumpte propi la negació per la mirada dels altres, i s’aixeca (es redreça)
contra ella. Afronta una empresa irrealitzable. Aquesta és l’oportunitat i tal
volta l’única possibilitat d’envellir realment amb dignitat”264, èticament i
estèticament, existencialment.
L’humà –escriu Nicolás Gómez Dávila- sol recórrer la seva vida inclinat cap endavant
(“animal torvo, pusilámine, jadeante y ávido”), però l’envellir és “propicia
circunstancia” per redreçar-se, per desobturar l’oïda ensordit, d’aclarir la visió,
d’aturar l’engranatge del seu activisme incessant, de no tenir cap urgència, de no
dirigir-se a cap meta, de desvetllar-se (“que la conciencia emerja de su sueño”), de
deixar d’ignorar-se a si-mateix (el seu ser singular), d’atendre i escoltar atònit (”quieto,
absorto, sorprendido”) el brogit del seu ser, “la certidumbre de su existir”. 265
Envellir és reaccionar, convertir-se en “reaccionario autèntico”.
Envellir és la penúltima tasca.
Envellir és època de “revelació ontològica”.

261

Bertol Brech, El senyor Keuner.
Vergílio Ferreira, Pensar, p. 175 {275].
263
Candido, Que es la dignidad, Martinez Roca, Barna., 2001, p. 127. Un franquista convertit en
moralista, és a dir: humorista.
264
J. Améry, Revuelta ..., p. 92.
265
Nicolás Gómez Dávila, Textos, Atalanta, Vilaür (Girona), 2010, p. 131-132.
262
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Alguns prerequisits (o no) per envellir
1. Haver realitzat “l’autoguarició de les grans ferides”266. No formar part dels
portadors de la “ferida Heine”267 (els ferits en el ser: exiliats, deportats
emigrats, internats en camps de refugiats, empresonats, torturats, perseguits,
...), els que pateixen dolor epocal (per ferides igualment no cicatritzades).268
Haver resolt la neurosi ninotal/titellaire, clausurada la manera equivocada i
tossuda de viure. Tots els precedents exclosos, incapacitats per envellir, a causa
d’haver experimentat una ruptura (fractura) no reparada en la continuïtat del
seu viure, ferits en el (seu) ser. 269
2. La “jubilació” no marca necessàriament el possible punt d’entrada en
envelliment, en consciència de ser, en despossessió (desinvestidura) del Jotitella. La “jubilació”, contradient el significat literal del mot (època de joia),
significa per molts (o força) la “mort social”, l’expulsió del “mercat laboral”
(talment com l’atur) o la caiguda del “podi de les vanitats”. Un jubilat és (pot
ser) un exiliat, tant si l’ofici que practicava era una forma de “guanyar-se la
vida” com si es tractava d’una professió o “forma d’estar-en-el-món”. En tot cas
és tracta de la retirada (amputació) d’una “pota de la taula” sobre la qual
mantenia dipositada la seva vida-existència.270
En aquest sentit, la jubilació pot significar, per alguns o pocs, l’oportunitat per
emergir en la seva consciència el ser ocult, tapat pel jo (el titella, el president, el
miserable, ...) massa ocupat en el seu transitar la vida.
No jubilar-se, continuar exercint l’ofici-professió a una determinada i quasi
obligada edat, però, és també una revolta.
En un i altra cas, si és una elecció, no significa cap impediment per envellir;
lluny de ser un obstacle, és un repte.

266

Peter Sloterdijk, Critica de la razón cínica, Siruela, Madrid, 2006 (1983), p. 28.
Die Wunde Heine (la ferida Heine), concepte emès per Th. W. Adorno, “Notes de literatura”, Obra
completa, vol. 11, Akal, 2003 (1974), pp. 101-107. Heinrich Heine (1797, Dusseldorf – 1856, París, de
família jueva assimilada, francòfils, estudià Dret i es “converteix” al protestantisme com inútil “bitllet
d’admissió”. Amb 34 anys (1831), fugint de les “restriccions” posades als jueus –entre altres la prohibició
de publicació de les seves obres en territori alemany- s’exilia a París. 1833: crema de llibres de Heine a
Berlin. Heine sentència que “aquells que cremen llibres acaben, tard o d’hora, cremant humans”. És
precisament referint-se a Heine, que Adorno descriu la ferida en el seu ser i el seu llenguatge dels que
pateixen “desarrelament, sense pàtria”, els “exclosos” (“el desarrelament de l’apàtrida”).
268
Sobrevivents de les grans carnissades (Primera guerra mundial, Segona guerra mundial, genocidi nazi,
purgues stalinistes, Guerra civil espanyola, guerres de Bòsnia, ..., Líbia, Holocaust mediterrani, ...).
269
Amb sumació de les ferides en el cos (malalties, tortures, ...) i en el Jo (fracassos, traïcions, abandó,
pèrdues, sostraccions, ....).
270
Altres “potes”: relació amb si-mateix, relació de “parella”, “casa pròpia” (lloc on tornar), amics (pocs,
provisionals i perillosos). V. J. Jubert Gruart.
267

1023

EL FLÂNEUR A LA FINESTRA

J. Jubert Gruart/ JMa Uyà

3. Abandonat el ninot, envellir –temps d’estar en el ser- no és època d’ocupar-se
ni de pares ni de fills (tampoc de nets, necessàriament). Per envellir s’ha de ser
orfe i sense descendència. L’envellit, conscient del ser, ha d’estar “exempt
d’obligacions explícites”271. S’envelleix lliure i sol: “Apaga el foc/ encén la llum/
busca el teu lloc/ i mira el fum”.272
Envellir és època d’asseure’s sota l’ombra d’un arbre inexistent, a la intempèrie.
4. Envellir no és època de pensar en la mort. Haver-hi pensat, haver-ne pres clara
i inequívoca consciencia de la pròpia mort és un prerequisit, feina feta, per
poder envellir. Un disposat a entrar en envelliment sap (ha de saber) “que en un
temps força breu ja no existirà”273. Sap (ha de saber) que “considerats
retrospectivament, els darrers vint (o deu o dos) anys han passat ràpid” i que
igualment i inexorablement transcorreran ràpids (de fet lents, segons a segon)
els que el porten a l’estació terminus.
“En el preciso instante en que no le cabe dudar de su existència, la conciencia
(le) advierte que nada liga su existir inmediato a su existir distante”274.

Alternatives a l’envellir
1. Negar-s’hi. Mantenint-se en Nen o en Adult, obstinat en viure aparentant275 i
mostrant-se com una persona/ciutadà normal, acceptant el dictamen social,
compartint el camp de prejudicis acrític (miops o gallinacis276) que impregnen i
entelen una vida sense existència, romandre immers i distret en la seva
localitat i temporalitat, en la quotidianitat, en l’actualitat, ... en aquest estèril i
buit “camp de relacions específiques en el que està immers l’humà”). Arribant a
l’extrem, alguns, a voler emular patèticament als Struldbrug, els immortals de
l’illa de Luggnagg. 277
2. Embogir (del tot, mig boig o boig en una quarta part)278. Pot suposar-se
(mancats també d’estadístiques) que són poc nombrosos els que com Genezyp
(Zypcio), personatge protagonista d’ Insaciabilitat (Bogeria) de Witkiewicz,
proclamen i executen “Jo, a l’escollir el meu destí, vaig triar la bogeria“279. En
271

Nicolás Gómez Dávila, Textos, Atalanta, Vilaür (Girona), 2010 (1954 i 1959), p. 134.
Joan Vinyoli, “Saviesa”, ...
273
J. Améry, Revuelta ... , p. 119.
274
Nocolás Gómez Dávila, Textos, ... p. 134.
275
O amb aparença ridícula i transparent (cirurgia estètica i protèsica, dictats de la moda i publicitat,
dopatge i altres drogoaddiccions farmacològiques, ...). “La màscara de la joventut”.
276
Josep Pla.
277
J. Améry, Revuelta..., p. 75.
278
J. Améry, Revuelta ..., p. 74.
279
S. I. Witkiewicz, o.c., p. 13.
272
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comptes de fer com “la majoria que són normals, és a dir: ... que accepten, a
partir d’una certa edat, el dictamen social”, prefereixen la demència a la
lucidesa de la bogeria i es deixen ingressar-exiliar, ferits d’exclusió, en una
Residència o magatzem-de-vells-a-l’espera-de- la- mort i de les exèquies.
3. Suïcidar-se (abans d’hora). Cas de l’humà massa previsor, descuidat i precipitat
(no previsor autèntic), que té por de passar-se d’estació i salta del convoi en
mig del desert.
4. “Fugir a l’idil·li”280. Modalitat enganyosament anomenada “actitud positiva
davant el fer-se vell”. Fugitiu que “està satisfet amb que la societat li concedeixi
la pau del no-res, obligant-li a ser el que és i el que va ser”: un vell venerable,
un ex (el que sigui: professor emèrit, doctor honoris causa, homenatjat i
premiat, “reconegut”, citat, ..., fòssil vivent) o simplement jubilat amb pensió
màxima i ocupant-se dels fills dels fills-massa-ocupats en altres afers, amb
escapades puntals a Benidorm o Canàries (INSERSO), gaudint d’una vellesa (que
no envelliment) daurada (“les arrugues són belles”, “ser ancià -tercera edat- és
bo i bell”281). “No s’espera gran cosa d’ell”, llevat de repetir-se282, explicant “el
que ja ha viscut i el que ha dit fins la sacietat”. És a dir: rollositat
incommensurable.

Les dues cares de l’envellit
Donat que vida i existència van juntes, a l’envellit li cal tenir dos “papers”: fer com si
episòdicament i alhora estar en un altre lloc (el ser).
1. L’aparença (el per fora). El “paper” del tolerant, el lleial.
2. L’ocultació (el per dins). L’intolerant. Alethobiosas.283 El silenci dels
envellits.

Envellir és temps de prevenir
“Rien n’arrive ni comme on l’espére, ni comme on le
craint”.
Marcel Proust
280

J. Améry, Revuelta ..., p. 91.
Id. p. 91.
282
Vet aquí, entre tants d’altres (recol·lectors o escribidors de Memòries), de Noberto Bobbio (v. De
senectute).
283
Passar desapercebut.
281
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“¿Què pot un humà?”, és pregunta Monsieur Teste. I respon: “Un humà pot prevenir
(veure venir allò que segur vindrà). I afegeix: “Aquesta perspectiva sobre una part
evident del prevenir hauria de ser part de l’Educació (...). És a dir: prevenir, essent tasca
de l’envellit, no s’aconsegueix però si no s’ha ensenyat als infants a “tenir por”284, als
adults a desobeir les normes, als vells a tenir cura d’ells mateixos i a tots a disposar de
vies d’escapament.285 “Sàpiga –continua M. Teste- que havia previst la malaltia futura”
i el fer-me vell; per això ho puc suportar i “m’estalvia d’estranyar-me”. 286
Cal prevenir no sols i imprescindiblement allò possible i esperat, sinó, sobretot, “allò
no esperat”, allò cregut que (a mi) no ens passarà mai, allò imprevisible (doncs tot és
possible que passi, si ha passat a algú-ningú altre). Cal prevenir insospitades
contingències i obligades fatalitats.
Prevenir és crear-se un refugi, habitar una illa pròpia, on estalviar-se patiments inútils i
ocupacions distorsionadores, on només ell, l’envellit, assabentat de que tot és inútil i
inevitable, i havent liquidat tota esperança287, pot tenir cura d’ell mateix i disposar així
d’ “uns quants quarts d’hora”288 immers en la consciència de ser i de “la notable
propietat de no poder durar”.
Si envellir és, per M. Teste, el temps del Ser a l’espera del Negre, aquest estar és tant el
temps del continuar essent en el Ser (conscient de ser-encara) com també el temps de
la revolta i de prevenir, d’evitar, d’estalviar-se el que pot venir (o ja és) i no es vol
assumir. Envellir és temps de perdurar en el Ser (en consciència de ser) i de fer-se a la
mà (disponibles), reposadament, els útils necessaris que possibilitin que la previsió
sigui una facticitat ni improvisada ni desesperada, que no sigui una estació
sobrepassada.

Prevenir és dotar-se dels mitjans per tenir cura d’un mateix
Tenir cura d’un mateix és no confiar en altres per tal de que tinguin cura de mi; és no
demanar ni esperar ni demanar que algú altre allargui la mà per tallar el fil, per tal de
poder morir “en el meu temps”.
Tenir cura d’un mateix és prohibir-se les vexacions, els patiments físics (tots i
qualsevol) i els patiment psíquics no necessaris (salvaguardant els imprescindibles).
Prevenir això, a voltes, és tan senzill com no córrer riscos i disposar (tenir a la mà)
d’una farmaciola prou ben dotada.
284

Bruno Bethelheim (suicidaire autèntic).
Paul Theroux, La sombra de Naipaul. Ed. B, Barna., 2002.
286
Paul Valéry, Monsieur Teste, p. 27.
287
El primer que s’ha de perdre (l’esperança), simultàniament a les pèrdues de fe i de “la caritat”.
288
Diàleg amb M. Teste: » ¿Quina edat té vostè? ¿De vida o d’existència? D’existència uns quants quarts
d’hora”.
285
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Prevenir és anar-se desposseint dels petits tresors per tal que no acabin
en els mercats d’encants
Envellir és “canviar de pàtria”, passant del posseir/tenir al desposseir-se. És habitar en
la “pàtria del ser”, essent conscient que “el tenir roba el ser, li roba al ser la seva
disponibilitat, ... que el posseir prohibeix el ser”.289
És per això que algú (ningú) que està en envelliment reparteix les seves possessions
(directament i paulatinament i molt selectivament). No “s’està acomiadant”, sinó
desposseint.
Distribuir, és deixar de ser “un jo fet de propietats (...), recuperar el ser que li ha robat
el tenir (...). El posseir proscriu un ser, l’hi roba la disponibilitat”. 290

Prevenir és no desaparèixer sense re-testamentar
Testamentar és tasca de l’Adult, retestamentar ho és d’envellit. És a dir: canvi,
modificació o reafirmació de beneficiaris és una varietat (d’efectes diferits) de
desprendre’s, de desposseir-se, d’iniciar “el despreniment lent de les coses”291.
Testamentar i retestamentar a qui?
“És infreqüent (rar), tot i que es puguin presentar provocacions o pressions
molt intenses, que els humans provin de transmetre el seu patrimoni als que
no són de la mateixa sang. Poden estimar a altres persones més que als seus
propis familiars, inclús poden sentir aversió, quan no odi franc, pels seus
parents. Però, davant la visió de la mort, el poderós prejudici de la
consanguinitat reviu amb força, empenyent al testador a deixar la seva
hisenda en la direcció que mana el costum, un costum tan immemorial que
adopta l’aparença de la natura”.292
Retestamentar és (pot ser) no llençar als porcs l’afany (el posseït) d’una existència.
Podem llençar espermatozous a dojo i alguns òvuls per fundar uns quants manyocs.
Però no hauríem (i ho fem amb contumàcia) de malmetre aquest conjunt material que
conforma una herència i que, en molt casos, conté una visió del món i una esforçada
representació d’un mateix.

289

J. Améry, o.c. p. 76, 77, 78.
Id. p. 77-78.
291
Vergílio Ferreira, Pensar ..., p. 165.
292
Nathaniel Hawthorne, La casa dels set taulats, ....
290
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Re-testamentar, a voltes, és tant senzill com deixar escrites, ben dipositades (alhora
ocultes i ben trobables), unes darreres voluntats, sempre canviables. En aquest sentit,
“les últimes voluntats són documents estranys i electritzants. Poden passar anys
adormides i tot d’una agafen vida amb la mort del seu autor” .293

Prevenir és disposar de vies (plural) d’escapament
Vies d’escapament del pitjor dels mals somnis possibles, donat que eventualment el
futur “és pitjor del que s’ha previst”294.
Prevenir és escollir fins on estàs disposat a arribar, establir un contracte amb tu
mateix. “La vejez lúcida (l’envelliment) anticipa su abdicación forzosa”295, evitant que
el drama passi a tragèdia (i aquesta a comèdia). D’aquesta previsió és del que tracta el
quan, com i on morir (v. infra).296 Doncs morir no s’improvisa.

Prevenir és tenir cura de “morir indiagnosticat”297
Definició (potser injusta) de diagnòstic (de Jean Améry): “Veredicte d’un parell de necis
amb formació universitària, ... als que intel·lectualment superem amb escreix”.298 Les
formes de morir (diagnòstics) són múltiples299, però tenen un sol contingut, i aquest el
dicta l’envellit.

Envellir és voler saber (desobeir)300
El que envelleix (està en envelliment) no renúncia a saber, no es resigna a desaparèixer
sense haver-se assabentat. És revolta davant la Ignorància, alhora que s’hi resigna
(donat que és ineludible). Vol saber per què ha viscut, resistit, aguantat existir. Es
revolta contra l’acceptació del misteri, contra la incognoscibilitat absoluta (sic) de
l’Absolut. No es consola, tot i gaudir-lo i romandre-hi, amb l’extraordinari/ordinari
“asombro de ser”. “L’exigència de comprendre allò incomprensible no l’abandona. ...

293

Janet Malcons, Dos vidas. Gertude i Alice, Lumen, Barna., 2009 (2007), p. 159.
J.Améry, o.c., p.13.
295
Nicolás Gómez Dávila, Textos, Atalanta, ...., p. 138.
296
J. Améry, Rev. , p 131.
297
Macedonio Fernández, ...
298
Jean Améry, Levantar la mano ...., p. 61.
299
Sherwin B. Nuland, Cómo morimos, Alianza, Madrid, 1998 (1993), 372 p. Fritz Zorn, Bajo el signo de
Marte, Anagrama, Barna., 1992 (1977), 281 p. Norbert Elias, La soledad de los moribundos, FCE, México,
1987 (1982), 111 p.
300
Ge. 3.
294
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No és un heroi, només és un més (ningú), tan heroi com tots els que envelleixen i van a
morir”.301
Envellir es desobeir la prohibició de voler saber, malgrat saber (claredat d’enteniment)
que “el coneixement (el saber) mai s’aconsegueix”302. Doncs, “estem a la Ignorància”
(intempèrie inclement) i “si sabéssim, no seriem”. 303
Saber, si sabéssim, no serviria de res, però aquesta cerca (voler saber) és l’únic sentit
que ens salva de l’absurd, tot i saber que tot saber és inútil. És per això que l’envellit
pot preveure (preveu) el patiment inútil, per que sap que és inútil.
Tal volta el saber - primer i darrer saber, tot el que és possible saber- és que no hi ha
misteri ni absolut, que tot és clar, ordinari, cruel i inútil, absurd i meravellós,
sorprenent, (tant a simple vista, com observat amb microscopi o amb telescopi).
Saber no és conèixer. “El coneixement (...) es manifesta com un simple joc de
paraules”304. Saber és evidència (clarividència). “La paraula s’extingeix en qualsevol lloc
on una realitat s’imposa de forma autoritària”.305 Ni el microscopi ni el telescopi, ni
Auschwitz ni envellir, ... ens han fet més savis.
El coneixement (no el saber) és un divertiment, una forma de distracció,
extraordinàriament útil. Per això, potser, no volem fer-nos vells i dements, no volem
morir en la Ignorància. Tal volta, per no perdre aquest divertiment306, volem viure en
l’engany i acabem atrapats en les pitjors condicions (imprevistes).
“Suposant que un s’acosti a saber d’alguna manera”307, ho fa (farà) poc abans del final
de trajecte, quan les paraules ja no s’usen i és obligat (imposat) que s’emporti el
secret.
Per altra part, “el que accepta pensar allò impossible (de saber), tampoc té paraules, ...
(doncs) els confins del meu llenguatge són els confins del meu món”.308

301

J. Améry, o.c., p. 117.
Id. p. 50.
303
JMa Uyà, Tractat de la Ignorància, ... (v. infra).
304
J. Améry, o.c., p. 79.
305
Id. p. 80.
306
Philippe Muray, Festivus Festivus, Ed. Flammarion, París, 2005, 486
307
J. Améry, o.c., p. 50.
308
Id. p. 120.
302
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L’envellir és temps de treball de “revelació ontològica” (accés al ser, al
asombro de ser)
¿Com el ser-propi pot accedir a la seva consciència de ser? Tasca de
“desplaçament”309, aturant el pensar i fent (creant) un buit verbal (estat ple de
l’envellit), suprimint el verbalisme i les fantasies, a l’aguait, sol, en plena intempèrie
conceptual, obert al “asombro” (sorpresa, perplexitat), descobrint que “tot està a la
vista”, que no hi ha res ocult i que tot és en cada moment (aquí i ara).

El silenci dels envellits
Envellir és ser flâneur: “Assegut al costat de la finestra amb el sol a la cara, observa el
món com a través d’uns binocles invertits. Allò que a fora s’esforça i es persegueix,
davant dels seus ulls li sembla molt petit. “Les jeux son finis”. No necessita seguir
jugant, pot limitar-se a mirar.... Ha fet la seva feina; ara, que els altres mostrin el que
saben, (mentre) observa sense enveja com es desgasten (...) Té el seu ramat ben
guardat i el cuida amorosament amb un ‘deixeu-me tranquil, món, deixeu-me tranquil
(...) Està satisfet (...) La mort de les paraules és un gran alleugeriment ”.310
Ha deixat de ser “un jo de lament i acusació”311. Recupera la “consciència de les coses”
i “la consciència de ser”. Assumeix la llibertat de renunciar a la mentida i a la
“mauvaise foi”. Renúncia a la paraula (sempre associada a la mentida) i es limita, molt
episòdicament, a “donar consell sense compromís”. I calla si en el seu treball de voler
saber (de no renunciar a saber) li sembla que ha trobat (o se l’hi donat) alguna
“veritat”.

Envellir és no refugiar-se en el record
A les antípodes del De senectute de Norberto Bobbio (1909-2004)312 i tots els llibres de
“Memòries”, un envellit no ha de perdre l’existir present, que encara té, retornant i
exhibit una vida passada en versió deformada, envaït pels “dolors diversos que t’obren
en canal”313.
Un envellit en absolut és un amnèsic, és algú (ningú) que escull no refugiar-se en “el
temps perdut”, el record nostàlgic o el ressentiment dolgut.

309

JMa Uyà, o.c. p. 18
Id., p. 91-92.
311
Id. p. 83.
312
Norberto Bobbio, De senectute, Taurus, Madrid, 1998 (1997), 256 p.
313
Imre Kertész, Kaddish pel fill no nascut, Acantilado, Barna, 2002 (1999), p. 22.
310
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Envellir no és temps de fer les paus, no és temps de perdonar (doncs tampoc és temps
de recordar).
Envellir és temps de lleialtats.

Envellir és temps d’ocupar-se de com, quan i on desaparèixer
Morir no s’improvisa ni es deixa en mans alienes.
Com, quan i on morir és tasca preventiva de l’envellit.

III. DESAPARÈIXER, NO SER. És a dir: morir
“Morir es la expectativa lógica del ser que ninguna
necesidad sujeta, y cuya existencia no traspasa el recinto
donde su evidencia lo enclaustra.”
Nicolàs Gómez Dávila314

Les tres qüestions del morir (patrimoni –feina feta- de l’envellit ben informat)
1. Quan?: abans que sigui massa tard.
2. Com?: “el dolç son de la mort que ens facilita la industria química”.315
3. On?: la qüestió (elecció), resoltes les altres, més important.

Tipologies de moribunds
1. El covard: té por a morir i es nega a morir (aplaça morir), acceptant tots el
dolorosos, humiliants i horripilants aplaçaments.
2. El vigorós (el precipitat): salta abans del tret de sortida.
3. El malaltís (l’esperançat): viu en la il·lusió (esperança) de la propera operació,
quimioteràpia, treball experimental...
314
315

Nicolás Gómez Dávila, Textos, Atalanta, Vilaür (Girona), 2010 (1959), p. 135.
J. Améry, Levantar…, p. 75.
1031

EL FLÂNEUR A LA FINESTRA

J. Jubert Gruart/ JMa Uyà

4. L’agitat neuròtic enllitat: es fa conduir a Lourdes, s’acomiada dels cosins de
Saragossa, concedeix una entrevista per la TV local i el visita un grup
d’escolars...
5. El seré (l’envellit previsor”): desapareix indiagnosticat, d’incògnit, indiferent,
“en silenci”, inadvertidament.

Formes de morir
1. No desitjables
1.1. La mala mort: la mort a evitar (prevenir), la mort no lliure, la denominada
“mort natural”, la mort hospitalària, lenta, dolorosa, envoltat de desconeguts
indiferents, ... “Morir en sèrie: voilà votre mort, monsieur”. 316 Morir
diagnosticat. Una mort en aquestes condicions rebutjables, “una mort fora de
lloc, una mort de covard”.317
1.2. Mort sobtada
1.3. Suïcidi (del llatí, sui (mi) i cadere (matar). Donar-se mort a un mateix (matarse).318
2. Desitjables
2.1. Mort per homicidi. “La mort més ben aconseguida”, la més dolça.319
“Oportunitat que no s’ofereix a tot-hom”.320
2.2. Mort voluntària, mort lliure (Freitod). Mort del previsor. “Aixecar la mà sobre
(no contra) un mateix”.
2.3. Mort per encàrrec. Mort (teòricament) literària.321

316

V. Simone de Beauvoir, Una mort molt dolça, Ed. Proa, Barna., 1990 (1964), 134 p. V. Rainer Maria
Rilke, Els Quaderns de Malte, Ed. Proa., Barna., 1991 (1910), pp. 20-21.
317
Nietzsche, citat per Jean Améry.
318
En les seves varietats de suïcidi xantatge, venjança, escapista (humiliació, deshonor, …), lúdic, ordàlic,
ètic, altruista, ascètic, heroic, col·lectiu, institucional, … V. Thomas Sazasz, Libertad fatal. Ética y política
del suicidio, Paidós, Barna., 2002 (1999), 295 p.
319
J. Améry, Levantar …, p.133.
320
Modèlica, en aquest sentit, és la mort reeixida d’Ambrose Bierce: fer-se col·locar davant d’un pelotó
d’afusellament. V. Ambrose Bierce, El diccionario del diablo, Círculo de lectores, Barna., 2005, 79 p.
321
J.L. Stevenson, El club de los suicidas, Edicomunicación, Barna., 1994, 126 p. Relatada, també, per J.
Améry a la seva primera novel·la (Els nàufrags o Els desarrelats, 1935). V. Enrique Vila-Matas, Historia
abreviada de la literatura portátil, Anagrama, Barna., 2007, p. 29 (referent a l’Agència General del
Suïcidi, “encarregada d’executar les darreres voluntats dels Senyors Clients”). Aquesta Agència,
administrada per Jaques Rigaut, tingué la seves oficines en el nº 73 del Boulevard Montparnase, París VI
é.
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La qüestió de la mort voluntària entesa i considerada com una qüestió
ontològica
De la mateixa manera que el llibre de Jean Améry sobre l’envelliment no és en absolut
un tractat de gerontologia, el seu Discurs sobre la mort voluntària322 tampoc és cap
text de suicidologia. La “mort voluntària” és considerada aquí com el final volgut d’un
envellit previsor. Un final disponible (a la mà), planificat, no improvisat i no
necessàriament dut a terme o executable davant la imminència de “les condicions més
menyspreables”. Un pas a l’acció que es fa, si es fa, “per amor a vida”, lliure, conscient,
“sense improvisacions”. La realització d’un projecte.323
En aquest terreny, Améry distingeix324 entre:
1. Suïcidant: persona que s’extingeix a si mateix (es “treu” la vida). Autoassassí
(Selbstmord).325
2. Suïcidaire: persona que “porta en si el projecte de mort voluntària” (anul·la
l’existència). De dues menes: els merament especulatius i els simplement (sic)
complidors. Pertanyen al grup de “mort desitjable”, lliure (Freitod).
La mort que un suicidaire autèntic pot (o no) donar-se és considerada una “mort
natural”. “Natural”, al negar-se (revolta o revolució, desobediència) al “fracàs
estrepitós, eixordador i anihilador de l’existir”326. En considerar que la llibertat i la
dignitat ho són de “naturals”, mentre que la decrepitud, el dolor, el sotmetiment,
enviliments, ... no ho són en absolut. “Aixecar la mà sobre un mateix” és, per Améry,
un “desposseir-se a si mateix de si mateix” com resposta a una qüestió ètica i estètica,
ontològica, en definitiva.
L’envellit que porta en sí el projecte de mort voluntària com elecció previsora no és un
suïcidant, és un complidor, un humà lleial a si mateix i que pressa la decisió (i resolt el
quant, com i on) pot dedicar-se al asombro de ser.
Aixecar la mà sobre un mateix, per tallar el fil que sosté Laquesis, germana de Tropo i
de Cloto (les Moires), quan Tique (la sort) ha mostrat els seus daus, és un acte de
llibertat (de deslliurament, d’alliberament, de desobediència, de desfatalitat), és
escollir “volar sobre el callat abisme”327, “l’abisme en no-res”328; és interrompre la
322

Jean Améry, Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntasria, Pre-Textos,
València, 2005 (1976), 152 p.
323
Vergílio Ferreira, Pensar, … p. 139. Antonio Priante, Del suicidio considerado como una de la bellas
artes. Trece casos ejemplares, Minobitia, Madrid, 2912, 135 p.
324
J. Améry, Levantar …. p. 14-15.
325
Segons dades de la OMS (2015) el nombre de suïcidis per any, al món, és de 800.000. Els intents de
suïcidi (suïcidis fracassat) és de 16 millions a l’any. El suïcidi és la causa principal de mort en mascles
menors de 35 anys.
326
J. Améry, o.c. p. 67.
327
Joan Vinyoli, “Cap a les dues”.
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continuïtat del viure d’un ninot/titella quan ja s’ha extingit l’excepcional possibilitat de
continuar existint, d’existir, quan “ja no tinc res més” i quan estan propers a esgotar-se
els arguments per continuar vivint.

Excursus sobre les darreres voluntats d’un envellit (trobades dins d’un calaix)
“Em nego a que la meva mort es comuniqui, a l’igual que tampoc, ara que encara hi
soc, vull saber-ne de la mort d’altres. Les esqueles maten.”
Segueix a aquest paràgraf un breu elogi de la cremació, i la voluntat que li siguin
estalviades “les horribles vexacions” que normalment, sistemàticament i de forma
acceptada es practiquen sobre i dins dels cadàvers (de fet el manyoc, “el meu cos”, jo).
Acaba aquest “document estrany i electritzant” i inesperat, habitualment anomenat
“últimes voluntats”, amb la manifestació de rebuig que tot plegat finiquiti en l’“abandó
per sempre” en un cementiri.

328

J. Améry, o.c. p. 26.
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