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+ Aforismes: 
 
1) 
2. Aquell que és un jove tardà , es manté jove llargament. La joventut no cal buscar-la en el jovent. 
 
13. Qui no ens fa més productius, ben segur que se’ns tornarà indiferent. A qui fem productiu, però, aviat per 
això deixarem d’estimar-lo. 
 
45. Una cosa que s’aclareix deixa d’interessar-nos. Vés amb compte, doncs, i no esdevinguis massa clar per a 
tu mateix! 
 
77. Des de l’ull de tots aquells que judiquen esguarda el botxí. 
 
105. Sempre estimem només el nostre desig, i mai no la cosa desitjada. 
 
117. La soledat ens fa més durs amb nosaltres mateixos i més enyoradissos de les persones: en les dues 
tasques ens perfecciona el caràcter. 
 
122. Als nostres enemics els perdonem de soca-rel les errades 
 
168. Encara un segle més amb periòdics i totes les paraules faran pudor. 
 
204. Amb l’amor a una persona hom vol excedir l’enveja que li té. 
 
216. Allò que hem après a creure sense raons és summament difícil de remoure amb raons.  
 
229. (...) No és tot el que has fet en la vida, sinó el que cada vegada has pensat sobre el que ha estat fet, allò 
que determina la satisfacció i la insatisfacció que ara tens amb tu mateix. 
 
293. L’amor a la vida és, gairebé, l’antítesi de l’amor a la vida llarga. Tot amor pensa en l’instant i en 
l’eternitat –però mai en “la llargada”. 
 
295. Qui coneix evita l’autoconeixement i deixa que les seves arrels s’endinsin en la terra.   
    
296. L’element més comprensible en el llenguatge no és la paraula en ell mateixa, sinó l’entonació, la 
intensitat, la modulació i el ritme amb què hom pronuncia una sèrie de paraules –en suma, la música darrere 
les paraules, la passió darrere d’aquesta música, la persona darrere d’aquesta passió: tot això, doncs, que no 
pot ser escrit. Per això no té res a veure amb l’escriptura. 
 
301. Certes naturaleses hom no les descobrirà mai, si no és que de primer les inventa. 
 
330. Vull dir <<enemic>>, però no <<criminal>>: puc dir <<cuc>>, però no <<canalla>>: accepto dir 
<<malalt>>, però no <<monstre>>; vull dir <<boig>>, però no <<pecador>>. 
 
344. L’escala dels meus sentiments és llarga, i no m’assec de cap de les maneres a desgrat damunt dels 
escalons més baixos, precisament perquè sovint he d’estar assegut massa temps damunt dels més alts: ací, 
ben cert, el vent bufa fort i la llum sovint és massa clara. 
 
      Friedrich Nietzsche, Llibre de sentències (1882) 
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+ Textos primerencs de Nietzsche 
 
2)  (...) Els homes són més mandrosos que covards, i el que temen per sobre de tot són 
precisament les molèsties que els comportaria una sinceritat i nuesa incondicionals. Només els artistes 
odien aquest indolent caminar segons maneres prestades i opinions suades i revelen el secret, la mala 
consciència de cadascú, la proposició segons la qual tot home és un miracle irrepetible; només ells 
s’atreveixen a mostrar-nos a l’ésser humà tal i com és en cadascun dels seus moviments musculars, 
únic i original; més encara, que en aquesta rigorosa coherència de la seva unitat és bell i digne de 
consideració, nou i increïble com tota obra de la Naturalesa i en cap cas avorrit. (…) L’home que no 
vol pertànyer a la massa únicament necessita deixar de mostrar-se acomodatici amb si mateix; seguir 
la seva pròpia consciència que el crida: <<Sigues tu mateix! Tu no ets això que ara fas, penses, 
desitges>>. 
 Tota jove ànima sent aquesta crida dia i nit i s’esgarrifa, car pressent la mesura de felicitat que, des 
de l’etern, se li assigna quan pensa en la seva veritable alliberació; però de cap manera aconseguirà 
aquesta felicitat mentre es trobi unit a la cadena de les opinions i al temor. I com pot arribar a ser de 
desolada i absurda la vida sense aquesta alliberació! No existeix en la Naturalesa cap altra criatura 
més buida i repugnant que l’home que s’aparta del seu geni i no mira sinó a la dreta i a l’esquerra, cap 
enrere i cap a l’horitzó. Al final, és completament il·lícit atacar a un home així, ja que no és més que 
embolcall exterior mancat de contingut, una vestidura atrotinada, empastifada, inflada, un espectre 
aureolat que no suscita temor ni compassió. (...).  
 Però encara que el futur no ens permetés esperar res, la nostra extraordinària existència en aquest 
<<ara>> concret –això és, el fet inexplicable que sigui precisament avui quan vivim malgrat que va 
existir un temps infinit per néixer, que no posseïm res més que un interessant i llarg <<avui>>, i que 
és en ell on hem de mostrar la raó i el fi que haguem nascut justament en aquest moment- ens 
encoratjaria enèrgicament a viure segons la nostra pròpia mesura i conforme a la nostra pròpia llei. 
Hem de respondre davant de nosaltres mateixos de la nostra existència; per això volem ser els 
vertaders timoners que la dirigeixen, i no estem disposats a permetre que s’assembli a un pur atzar 
mancat de pensament. Aquesta existència requereix ser presa amb certa temeritat i cert perill, sobretot 
quan, tant en el millor com en el pitjor dels casos, sempre acabem perdent-la. Per què, doncs, 
dependre d’aquest tros de terra, d’aquesta professió, per què ocupar-se d’escoltar el que diu el veí? 
(...) <<Vull fer l’intent d’aconseguir la llibertat>>, es diu l’ànima jove; i, amb tot, li ho impedirà el fet 
merament casual que dues nacions s’odiïn i es combatin, o que hi hagi un mar entre dos continents, o 
que entorn a ella s’ensenyi una religió que, no obstant, fa un parell de mil·lennis encara no existia. 
<<Res d’això ets tu>>, es diu l’ànima. Ningú pot construir-te el pont sobre el que precisament tu has 
de creuar el riu de la vida; ningú, sinó tu sola.  Veritat és que existeixen innumerables senderes i 
ponts i semidéus que desitgen conduir-te a través del riu, però només a condició que et venguis a ells 
sencera; però t’empenyoraries i et perdries. Existeix en el món un únic camí pel que ningú sinó tu pot 
transitar: A on condueix? No preguntis, segueix-lo! Qui fou que pronuncià la sentència: <<Un home 
no arriba mai tan alt com quan desconeix a on pot conduir-lo el seu camí>>? 

Però com podrem trobar-nos a nosaltres mateixos? Com pot l’home conèixer-se? Es tracta 
d’un assumpte obscur i misteriós; i si la llebre té set pells, bé podria l’home escorxar-se set vegades 
setanta, que ni tan sols així podria arribar a exclamar: <<Ah! Per fi! Aquest ets tu realment! Ja no hi 
ha més embolcalls!>> Per la resta, és una empresa tortuosa i arriscada excavar en si mateix de forma 
semblant i descendir violentament pel camí més immediat en el pou del propi ésser. Correm el perill 
de fer-nos mal de manera que cap metge pugui ja curar-nos. I, a més, per què seria necessari fer una 
cosa així quan tot és un testimoni del nostre ésser: les nostres amistats i enemistats, la nostra mirada i 
la manera de xocar la mà, la nostra memòria i el que oblidem, els nostres llibres i els traços de la 
nostra ploma? Però vet aquí una via per a dur a terme aquest interrogatori tan important. Que l’ànima 
jove observi retrospectivament la seva vida, i que es faci la següent pregunta: Què és el que has 
estimat fins ara vertaderament? Què és el que ha atret al teu esperit? Què l’ha dominat i, a la vegada, 
embargat de felicitat? Desplega davant de la teva mirada la sèrie d’aquests objectes venerats i, potser, 
a través de la seva essència i la seva successió, tots et revelen una llei, la llei fonamental del teu ésser 
més íntim. Compara aquests objectes, observa de quina manera l’un complementa, amplia, supera, 
transforma a l’altre, com tots ells conformen una escala per la que tu mateix has estat ascendint per 
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arribar fins al que ara ets; perquè la teva vertadera essència no es troba oculta en el més profund del 
teu ésser, sinó a una altura immensa per sobre de tu, o com a mínim, per sobre d’això que acostumes 
a considerar el teu jo. Els teus veritables educadors i formadors et revelen quin és l’autèntic sentit 
originari i la matèria fonamental del teu ésser, una cosa que de cap manera pot ser educat ni format i, 
en qualsevol cas, difícilment accessible, capturable, paralitzable; els teus educadors no poden ser altra 
cosa que els teus alliberadors. (pàgs. 35-41) 

Friedrich Nietzsche, Schopenhauer com a educador, (1874) 
 
3) La urgència és general, perquè cadascú fuig de si mateix; general també és el temorós 
ocultament d’aquesta fugida, perquè es vol aparentar la satisfacció i es desitja confondre als àvids 
espectadors sobre de la pròpia misèria; comuna és la necessitat de sonores paraules-campana amb 
els tocs de les quals adquireix la vida una cosa semblant a una estrepitosa solemnitat. Tots coneixem 
aquest estat singular provocat per l’assalt sobtat de records desagradables, i després, aquest afany 
d’espolsar-nos-els de la ment mitjançant gestos i sons violents; més els gestos i els sons de la 
generalitat de la vida permeten endevinar que tots nosaltres ens trobem constantment en un 
d’aquests estats, immersos en el temor que ens provoca el record i la interiorització. Però, què és el 
que ens empaita? Quin és el mosquit que ens impedeix dormir? Al nostre voltant hi flota alguna 
cosa espectral, cada instant de la nostra vida vol dir-nos quelcom, però no volem escoltar aquesta 
veu del més enllà. Si ens quedem sols i en silenci, tenim por que ens xiuxiuegi alguna cosa a cau 
d’orella, per això no suportem la calma i busquem atordir-nos mitjançant el tracte social i la 
companyia. De tant en tant, com ja hem dit, som conscients de tot això, i ens sorprenem molt 
d’aquesta por i aquest apressament vertiginosos i d’aquest estat de la nostra existència tan semblant 
a un somni que va esdevenint cada cop més menyspreable conforme s’apropa el despertar, i que a 
més, somniem amb més intensitat i inquietud com més proper es troba aquest despertar. Però sentim 
també, a la vegada, com d’immensa és la nostra debilitat a l’hora de suportar aquests instants de 
profund entotsolament i abstracció, car no som nosaltres els homes als quals tendeix la Naturalesa 
sencera en cerca de la seva alliberació; ja és molt que alguna vegada alcem el cap, emergim vers la 
superfície i advertim en quina corrent ens trobem profundament submergits. Però tampoc 
aconseguim amb la nostra pròpia força aquest emergir i despertar durant un instant passatger; hem 
de ser hissats; ara bé, qui són aquests que ens hissen?  

Són aquests homes vertaders, aquests ja-no-animals, els filòsofs, els artistes i sants; amb la 
seva aparició i mitjançant aquesta, la Naturalesa, que no salta mai, efectua el seu únic salt, un salt 
ple de joia, doncs per primer cop sent assolit el seu propòsit, això és, ha arribat a l’estat en què 
comprèn  que ha d’oblidar-se de tenir propòsits i que ha apostat massa alt en el joc de la vida i de 
l’esdevenir. Amb aquest coneixement es transfigura, i un lleu cansament crepuscular, això que els 
humans anomenem <<bellesa>>, es posa sobre el seu rostre. El que ara expressa amb aquests trets 
transfigurats és la gran il·luminació de l’existència; i el més gran desig que hom pot desitjar als 
mortals és de participar constantment amb les oïdes obertes d’aquesta il·luminació. (pp. 100-101) 

Friedrich Nietzsche, Schopenhauer com a educador, (1874) 
 
 
+ Textos de La genealogia de la moral (1887)  
 
4) § 10  La revolta dels esclaus en la moral comença quan el mateix ressentiment esdevé 
creador i genera valors, el ressentiment d’aquells éssers privats de la veritable reacció, la de 
l’activitat, que només es consideren indemnitzats mitjançant una venjança imaginària. Mentre que 
qualsevol moral noble sorgeix d’una afirmació triomfant de la seva pròpia essència, la moral dels 
esclaus nega de bon començament qualsevol “exterioritat”, qualsevol “alteritat”, qualsevol “negació 
de la pròpia essència”, i aquest fet de negar és el seu acte creador. Aquest capgirament de la visió 
que estableix valors –aquesta direcció necessària devers l’exterior, en lloc de dirigir-se devers la 
pròpia essència- pertany d’una manera concreta al ressentiment. Per tal de néixer, la moral dels 
esclaus requereix sempre en primer lloc un món contrari i extern. Psicològicament parlant, requereix 
estímuls externs per tal d’actuar en general. Radicalment, la seva acció és una reacció. El cas 
contrari s’esdevé en la forma noble de valoració: actua i creix espontàniament, cerca la seva 
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contraposició únicament per afirmar-se ella mateixa d’una manera encara més agraïda, encara més 
joiosa. La seva concepció negativa referent a allò que és “baix”, “vulgar”, “dolent”, constitueix 
només una pàl·lida i tardana imatge de contrast en relació amb la seva positiva concepció 
fonamental, amarada per complet de vida i de passió: ”Nosaltres, els nobles, els bons, els bells, els 
feliços!”. Quan la forma noble de valoració atempta i peca contra la realitat, això s’esdevé en relació 
amb l’esfera que no coneix prou, que rebutja certament de conèixer veritablement: en certes 
circumstàncies no comprèn l’esfera que menysprea, la de l’home vulgar, del poble baix. D’altra 
banda, cal considerar que en tot cas el sentiment de menyspreu, de la mirada desdenyosa, de la 
mirada de superioritat, fins i tot suposant que falsegi la imatge d’allò que menysprea, restarà molt 
lluny d’aquella falsificació amb la qual l’odi reprimit, la venjança de l’impotent, maltracta el seu 
adversari –in effigie [imaginativament], naturalment. De fet, en el menyspreu es barreja massa 
negligència, massa despreocupació, massa desatenció i impaciència, àdhuc massa autosatisfacció, 
perquè sigui capaç de transformar el seu objecte en una veritable caricatura i en un monstre. No 
poden vorejar-se, certament, els matisos gairebé benvolents que l’aristocràcia grega, per exemple, 
posa en tots aquells mots amb els quals es distingeix ella mateixa del poble baix. És curiós de veure 
com s’endolceixen constantment els termes i com s’hi barreja una mena de compassió, de 
consideració, de tolerància, fins a l’extrem que quasi tots els mots que es refereixen a l’home vulgar 
han esdevingut a l’últim expressions equivalents d’”infeliç”, “digne de compassió” (vegeu deilós, 
deílaios, ponerós, mojzerás; els dos primers signifiquen vergonyós, dolent, covard; els dos últims: 
infeliç, dissortat, dolent; d’aquests mots, els dos darrers qualifiquen pròpiament l’home vulgar com 
a esclau que treballa i animal de càrrega). És curiós d’observar, d’altra banda, com els termes 
“dolent”, “baix”, “infeliç” mai no deixaren de sonar a l’oïda grega amb un to, amb una tonalitat, en 
què prepondera el sentit d’”infeliç”. Això és una peça heretada de l’antiga forma de valoració 
aristocràtica, més noble, que ni tan sols en el menyspreu no es nega ella mateixa (els filòlegs han de 
recordar en quin sentit s’empren oitsirós, ánolbos, tiemon, distijei, ximforá. (Els tres primers: 
infeliç, desgraciat; el penúltim: ser infeliç, tenir mala sort; l’últim: dissort, misèria). Els “ben 
nascuts” es consideraven precisament com els “feliços”. No havien de construir artificiosament la 
seva felicitat tot mirant els seus enemics, no s’havien de creure de tant en tant que eren feliços, no 
havien de dir-se una mentida (com ho acostumen a fer totes les 
persones que tenen ressentiment). De la mateixa manera, com a homes opulents, carregats de 
força i, per tant, necessàriament actius, no sabien destriar l ‘acció de la felicitat –segons ells, 
el fet de ser actiu anava inclòs necessàriament en la felicitat (d’aquí ve l’expressió eu pratein 
(actuar bé, trobar-se bé de salut). Tot això es contraposa en gran mesura a la “felicitat” 
concebuda en el grau dels impotents, els oprimits, dels qui pateixen les úlceres produïdes per 
sentiments plens de verí i d’enemistat, segons els quals la felicitat es produeix essencialment 
com una narcosi, una anestèsia, una tranquil·litat, una pau, un “descans sabàtic”, una distensió 
de les facultats anímiques i un estirament de tots els membres, en un mot, com una cosa 
passiva. Mentre que l’home noble viu davant seu amb una confiança i una sinceritat (el terme 
genaiós “aristòcrata de naixement”, remarca el matís de ”sincer” i fins i tot “ingenu”), l’home 
del ressentiment no és sincer, ni ingenu, ni honrat ni directe amb ell mateix. La seva ànima 
mira amb cobejança, el seu esperit estima els amagatalls, els camins secrets i les portes del 
darrera, és atret per tot allò que és ocult com si fos el seu món, la seva seguretat, el seu 
alleujament. Sap de callar, de no oblidar, d’esperar, d’empetitir-se de tant en tant, d’humiliar-se. 
Una raça com aquesta, la dels homes del ressentiment, ha d’esdevenir necessàriament al 
capdavall més intel·ligent que qualsevol raça noble. Honora també la intel·ligència en una 
mesura completament diferent, és a dir, com una condició existencial de primera categoria. En 
canvi, en els homes nobles la intel·ligència té un lleu regust de luxe i de refinament en ella 
mateixa –aquí precisament no és pas ni de lluny tan fonamental com la perfecta seguretat pel 
que fa a la funció dels instints inconscients que ho regulen tot o bé fins i tot certa negació de 
la intel·ligència, com és ara el fet d’acarar valerosament i directa el perill, l’enemic, o aquella 
rauxa exaltada pel que fa a la còlera, a l’amor, a la veneració, a l’agraïment i a la venjança, 
per la qual han estat reconegudes les ànimes nobles en totes les èpoques. El mateix 
ressentiment de l’home noble, quan s’hi presenta, es duu a terme i s’exhaureix mitjançant una 
reacció immediata que, per tant, no enverina. D’altra banda, ni tan sols no es presenta en 
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innombrables casos en què esdevé inevitable tocant a tots els febles i impotents. El fet de no 
poder prendre seriosament durant massa temps els propis enemics, els propis tràngols, àdhuc 
els propis crims, constitueix el signe de naturaleses fortes i plenes en les quals hi ha un 
escreix d’energia plàstica que refà, que regenera, que fins i tot oblida (un bon exemple del 
món modern n’és Mirabeau, el qual no recordava els insults ni les infàmies que hom cometia 
amb la seva persona i que, per tant, no podia perdonar únicament perquè... ho oblidava tot). 
Un home d’aquesta mena es desempallega d’un sol cop de moltes bestioles que en altres 
individus s’amaguen dissimuladament. Només aquí és possible també, tot suposant que sigui 
possible en general a la terra, el veritable “amor als propis enemics”. Que en té, de respecte, 
pels seus enemics un home noble! I aquest respecte constitueix ja un pont que emmena 
devers l’amor... L’home noble exigeix que l’enemic sigui una mena de distinció de la seva 
pròpia persona, no suporta cap altre enemic que aquell en el qual no hi ha res de 
menyspreable, sinó moltes coses respectables. Imaginem-nos, al contrari, “l’enemic” tal com 
el concep l’home del ressentiment. En això consisteix precisament el seu acte, la seva 
creació. Ell ha concebut “l’enemic pervers”, “el pervers” per antonomàsia, i concretament 
com a concepte fonamental a partir del qual s’imagina fins i tot com a imatge invertida i 
contraposada un”home bo”..., que és ell mateix!   (pàgs. 59-64) 
 
5) § 13  Però tornem al punt que havíem deixat. El problema de l’altre origen d’allò que és “bo”, 
d’allò que és bo tal com s’ho imagina l’home del ressentiment, exigeix una conclusió final. 
No pot sorprendre el fet que els anyells siguin rancorosos envers les grans aus de rapinya. 
L’única cosa que no es pot fer raonablement és retreure a les grans aus de rapinya el fet que 
s’emportin uns quants anyells petits. I quan els anyells es diuen entre ells: “Aquestes aus de 
rapinya són perverses. Per tant, ¿no ha de ser bo un anyell, l’ésser que es diferencia més 
d’una au de rapinya i que és gairebé la seva antítesi?”, no és possible d’objectar res a 
l’establiment d’aquest ideal, llevat que les aus de rapinya els esguardaran d’una forma 
sorneguera i tal vegada es diran entre elles: “Nosaltres no sentim cap rancor envers aquests 
anyells bons, sinó que fins i tot els estimem, car no hi ha res que sigui tan saborós com un 
anyell tendre.” El fet d’exigir de la força que no es manifesti com a força, que no vulgui 
dominar, que no vulgui humiliar, que no vulgui manar, que no sedegi enemics, ni resistències, 
ni triomfs, és tan absurd com el fet d’exigir la feblesa que es manifesti com a força. Una 
quantitat determinada de força és igual a una quantitat determinada de tendència, de voluntat 
i d’acció. De fet, no és res més que aquesta mateixa tendència, aquesta mateixa voluntat, 
aquesta mateixa acció, i només pot semblar una altra cosa a causa de la seducció exercida pel 
llenguatge (i pels errors fonamentals de la raó que s’hi petrifiquen), el qual entén i malentén 
que qualsevol acció es troba condicionada per un agent, per un ”subjecte”. És un fenomen 
semblant a com la gent separa el llamp de la seva llampada i considera la darrera com un 
acte, com l’acció d’un subjecte que s’anomena llamp. De la mateixa manera, la moral del 
poble separa també la força de les manifestacions de la força, com si darrera d’allò que és fort 
hi hagués un substrat indiferent, capaç de decidir lliurement si manifesta la seva força o si no 
la manifesta. Aquest substrat, tanmateix, no existeix. No hi ha cap “ésser” darrera del fet, de 
l’acció, de l’esdeveniment. “L’agent” ha estat afegit simplement a l’acció. L’acció ho és tot. 
La gent duplica en el fons l’acció: quan el llamp resplendeix, creu que es tracta de dos actes. 
El mateix esdeveniment l’estableix de primer com a causa i després també com el seu efecte. 
Els físics no procedeixen millor quan afirmen que “la força mou, la força causa” i frases 
similars. La nostra ciència en conjunt, malgrat tota la seva fredor, malgrat la seva llibertat pel 
que fa al sentiment, es troba encara sota l’influx de la seducció del llenguatge i no s’ha 
alliberat de les criatures falses que s’hi ha ficat, no s’ha alliberat dels “subjectes” (l’àtom, per 
exemple, és una d’aquestes criatures falses, com també ho és “la cosa en si” de Kant). No ha 
d’estranyar-nos, doncs, el fet que els sentiments reprimits i abrivats ocultament de la 
venjança de l’odi emprin aquesta fe en benefici propi ni que, al capdavall, no en mantinguin 
cap altra amb tanta fervor com la que sosté que el fort és lliure de ser feble i l’au de rapinya, 
lliure de ser anyell. D’aquesta manera, aconsegueixen el dret d’allevar a l’au de rapinya el fet 
de ser au de rapinya... Quan els oprimits, els humiliats, els violats parlen entre ells, moguts 



 6
 

per l’astúcia venjativa de la impotència, i diuen: “Siguem diferents dels perversos (böse), és a dir, 
bons (gut)! I ho és aquell qui no viola, qui no fa mal a ningú, qui no ataca, qui no es rescabala, qui 
atorga la venjança a Déu, qui s’amaga com nosaltres, qui s’aparta de qualsevol cosa perversa (böse) 
i no exigeix gaire a la vida, igual com nosaltres, els pacients, els humils, els justos”, si s’escolen 
aquestes paraules d’una manera freda i sense cap animadversió, pròpiament no signifiquen res més 
que això: “Nosaltres, els febles, som veritablement febles. És bo, doncs, quan no fem res que sigui 
inadequat a les nostres forces”. Però aquesta acerba constatació de la realitat, aquesta intel·ligència 
de mínima categoria que fins i tot la tenen els insectes (els quals en un perill molt gran es fan el 
mort, per tal de no fer “massa”), s’ha revestit gràcies al poder que té la impotència de falsificar-ho 
tot i de mentir-se amb el faust de la virtut que renuncia, que calla i que espera, com si la mateixa 
feblesa del feble –és a dir, la seva essència, la seva actuació, la seva única realitat sencera, 
inevitable, inextingible- fos un mèrit voluntari, quelcom pretès, elegit, un acte, un guany. Aquesta 
mena d’home necessita la fe en el “subjecte” indiferent, capaç d’elegir lliurement, en virtut d’un 
instint d’autoconservació, d’autoafirmació, en el qual qualsevol mentida intenta santificar-se. El 
subjecte (o bé, per tal de parlar d’una forma més popular, l’ànima) ha estat potser per això el dogma 
millor que ha existit a la terra, ja que a la quantitat enorme dels mortals, als febles i als oprimits de 
tota mena, feia possible aquell sublim autoengany que consisteix a interpretar la mateixa feblesa 
com llibertat i llur manera de ser concreta i determinada com un mèrit i un guany. (pàgs. 69-72) 
  
 
6) Què produeix actualment la repugnància que nosaltres sentim envers “l’home”? Perquè no hi ha 
cap dubte que nosaltres patim per l’home. No es tracta de por.  Es tracta més aviat que ja no tenim 
res a témer en l’home, que el verm1 de l’”home” es troba i formigueja en primer terme, que l’”home 
mansuet2”, l’home irremissiblement mediocre i ensopit, hagi après a sentir-se com objectiu i cimall, 
com sentit de la història, com “home superior”.       (…)  

Concediu-me una sola visió tocant a quelcom perfecte, a quelcom definitivament acabat, 
feliç, poderós, victoriós, a quelcom que encara es pugui témer! Concediu-me la visió d’un home que 
justifiqui l’home, d’un home que circumstancialment i sortosa sigui un ésser complementari i 
salvífic a causa del qual hom pugui conservar la fe en l’home…! La situació, doncs, és aquesta: el 
fet d’empetitir i d’igualar l’home europeu oculta el perill més gran que tenim, ja que aquesta visió 
cansa… Actualment no albirem res que desitgi ser més gran. Sospitem que tot s’ensorra, que tot 
s’ensorra com ve va més, fent-se més subtil, més bondadós, més intel·ligent, més agradable, més 
mediocre, més indiferent, més xinès, més cristià. No hi ha cap dubte que l’home cada cop és 
«millor»… Aquí rau precisament la fatalitat d’Europa. Juntament amb el temor envers l’home, hem 
perdut també l’amor envers ell, el respecte, l’esperança, el desig. Des d’ara la visió de l’home cansa. 
En què consisteix actualment el nihilisme, si no és concretament això…? Ens hem cansat de 
l’home….  (pàgs., 67-68)    
 
7) D’acord amb això, només a partir de la implantació de la llei hi ha “justícia” i “injustícia” (i no 
pas, com ho pretén Dühring, a partir de l’acte de l’ofensa). El fet de parlar en si de la justícia i la 
injustícia no té cap sentit. Com és natural, una ofensa, una violació, una depredació, un anorreament 
no pot ser una “cosa injusta” en si, per tal com la vida funciona essencialment, és a dir, pel que fa a 
les seves funcions fonamentals, ofenent, violant, depredant, anorreant, i no es pot concebre pas 
sense aquest caràcter. Fins i tot cal confessar una cosa encara més greu: des del punt de vista 
biològic més enlairat, els estats de justícia només poden ser estats d’excepció, com a restriccions 
parcials de l’autèntica voluntat de vida que tendeix al poder i subordinades als seus objectius globals 
com a mitjans concrets, és a saber, com a mitjans per a crear unitats més grans de poder.  (pàg. 111)
     
 
 
 
 
                                                
1  verm: cuc. 
2  mansuet: mans; de condició suau, dòcil. 
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+ Altres textos de Nietzsche 
 
9) 212. Cada cop em sembla més clar que en cada època el filòsof, com a persona necessària per 
demà i per demà passat, s’ha trobat i s’havia de trobar en contradicció amb el seu avui: el seu 
enemic ha estat sempre l’ideal d’avui. Fins ara tots aquests benefactors extraordinaris de la 
humanitat, que la gent anomena filòsofs tot i que ells mateixos no es considerin amics del saber, 
sinó més aviat com a bufons empipadors i interrogants perillosos –han trobat que la seva missió, la 
seva dura, involuntària i indefugible missió, en fi, que la grandesa de llur missió era convertir-se en 
la mala consciència del seu temps. Amb l’acció de clavar el bisturí sobre el pit del seu temps per fer 
precisament la vivisecció de les virtuts de l’època, revelaven quin era el seu secret: conèixer una 
nova grandesa de l’home, un nou camí sense transitar cap al seu engrandiment. Cada cop que 
destapaven la quantitat d’hipocresia, comoditat, indolència i deixadesa, de mentida que s’amaga sota 
el tipus més venerat de la seva moral contemporània, la quantitat de virtut que ja havia quedat 
desfasada; cada cop deien: <<Hem d’anar més enllà i més lluny i cap allà on vosaltres us sentiu 
avui menys com a casa>>. (...). Al contrari, pertot on avui a Europa l’animal de ramat és l’únic que 
rep i distribueix els honors, pertot on la <<igualtat de dret>> podria derivar fàcilment en una igualtat 
injusta: vull dir en una hostilitat generalitzada contra els béns escassos, rars, privilegiats, contra els 
homes elevats, d’ànima superior, de deures superiors, d’altes responsabilitats, de poder creador i 
dominador –avui ser noble, voler ser independent, poder ser indiferent, estar sol i haver de dependre 
de les forces pròpies, tot això forma part del concepte de <<grandesa>>. I tot filòsof revelarà alguna 
cosa del seu ideal, si estableix: <<El més gran serà el més solitari, el més amagat, el més discrepant, 
l’home més enllà del bé i del mal, l’amo de les seves virtuts, la sobreabundància de voluntat; només 
d’això s’hauria de dir que és gran: tan plural com ho pugui ser un tot complet, tan extens com pugui 
ser-ho un tot ple.>> Un cop més: és avui –possible la grandesa?. 

Friedrich Nietzsche, Més enllà del bé i del mal (1886) 
 
10)  36. Tenint en compte que no hi ha cap realitat <<donada>> llevat del món dels apetits i les 
passions, i que no podem anar més amunt ni més avall de cap <<realitat>> que no sigui la realitat 
dels nostres instints –ja que el pensament no és sinó la interacció d’aquests instints-: ¿se’ns permetrà 
fer l’intent de preguntar si aquella realitat <<donada>> no bastaria per fer entendre, a partir d’un 
model igual, el món mecànic (o <<material>>)? I no parlo pas de cap il·lusió, o <<aparença>>, o 
<<representació>>, sinó d’una classe de realitat de la mateixa categoria que la dels nostres 
sentiments –d’una forma més primitiva del món dels sentiments, en el qual encara estan incloses en 
una poderosa unitat totes les coses que després en els processos orgànics es bifurquen i prenen 
forma (i que també, com és lògic, s’avicien i perden força-), com una mena de vida instintiva en la 
qual el conjunt de les funcions orgàniques, l’autoregulació, l’assimilació, la nutrició, la secreció, el 
metabolisme, encara es troben lligades sintèticament les unes amb les altres -¿com una forma 
anterior a la vida?. –Al capdavall fer aquest intent no solament està permès: és que per qui té 
consciència del mètode és un imperatiu. (...) Al cap i a la fi, la qüestió és si reconeixem que la 
voluntat és de debò activa, si creiem en la causalitat de la voluntat: si hi creiem –i en el fons creure-
hi és creure en la causalitat mateixa-, aleshores hem de mirar de fer l’intent de posar hipotèticament 
la causalitat de la voluntat com si fos l’única que hi ha. La <<voluntat>> naturalment sols pot actuar 
sobre la <<voluntat>> -no pas sobre <<matèries>> -no pas sobre els <<nervis>> per exemple-): en 
fi, doncs haurem d’aventurar com a hipòtesi que pertot on admetem que hi hagi <<efecte>> la 
voluntat actua sobre la voluntat –i que tot esdeveniment mecànic, en la mesura que hi actua una 
força, és a dir la força de voluntat, és un efecte de la voluntat-. Finalment, suposant que 
aconseguíssim explicar la nostra vida instintiva en conjunt com la configuració i ramificació d’una 
forma bàsica de la voluntat –val a dir de la voluntat de poder, com diu la meva tesi-; suposant que 
poguéssim remuntar tota funció orgànica fins a aquesta voluntat de poder i que hi trobéssim la 
solució dels problemes de la procreació i la nutrició –que de fet són un problema- aleshores tindríem 
dret a concebre sense embuts tota força activa com a voluntat de poder. El món vist per dins, el món 
determinat i denominat  a partir del seu <<caràcter intel·ligible>> -seria senzillament <<voluntat de 
poder>> i res més que això-. (pàgs. 90-92) 
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     Friedrich Nietzsche, Més enllà del bé i del mal (1886) 
11) Per molts camins i de moltes maneres vaig arribar a la meva veritat: no solament per una única 
escala vaig atènyer l’altura d’on estant els meus ulls recorren la meva llunyania. 
 I mai no m’ha agradat preguntar pels camins –això sempre repugna el meu gust! M’estimava més 
preguntar i provar els camins mateixos. 
 Un provar i preguntar ha estat tot el meu caminar –i, en veritat, hom ha d’aprendre també a 
respondre a semblant preguntar! Aquest, però, -és el meu gust: 
- no pas un bon gust, no pas un mal gust, ans el meu gust, del qual no m’avergonyeixo ni l’amago. 
 <<Aquest –és el meu camí- on és el vostre?>>, així responia jo a aquells que em preguntaven <<el 
camí>>. I és que el camí – no existeix! 
  Així parlà Zaratustra.  Friedrich Nietzsche, Així parlà Zaratustra (1885) 
       
 

12) Els més desficiosos pregunten avui: <<Com es conserva l’home?>>. Però Zaratustra pregunta, 
l’únic i el primer a fer-ho: <<Com se supera l’home?>>. 
 El superhome és allò que duc al cor, ell és per a mi el primer i l’únic – i no pas l’home: no pas el 
proïsme, no pas el més pobre, no pas el que pateix més, no pas el millor.- 
 Oh germans meus, allò que puc estimar en l’home és el fet que és un trànsit i un ocàs. I també en 
vosaltres hi ha moltes coses que em fan estimar i tenir esperances. 
 Que hagueu menyspreat, homes superiors, això em fa tenir esperances. I és que els grans 
menyspreadors són els grans veneradors. 
 Que hagueu desesperat, en això hi ha manta cosa per honorar. Perquè no heu après com resignar-
vos, no heu après les petites sensateses.  
 I és que avui les gentetes s’han convertit en els senyors: totes prediquen la resignació, la modèstia, 
la sensatesa, la laboriositat, el respecte i el llarg etcètera de les petites virtuts. (pàg. 259) 

Friedrich Nietzsche, Així parlà Zaratustra (1885) 
 
 
 13) Quin ha estat mai en la terra el pecat més gros? No ha estat pas la paraula d’aquell que digué: 
<<Ai d’aquells que ara rieu!>> 
 És que no trobà en la terra motius per riure? Simplement buscà malament. Un nen i tot hi troba 
motius. 
 Ell – no estimava prou: si no, també ens hauria estimat a nosaltres, els qui riem! Però ens odià i ens 
escarní, ens prometé plors i escarritx de dents. 
 Doncs, cal maleir quan hom no estima? Això –em sembla de mal gust. Però així ho féu, aquell 
incondicionat. Procedia de la plebs. 
 I ell mateix no estimà prou: si no, s’hauria enutjat menys pel fet que hom no l’estimés. Tot gran 
amor vol no amor: - vol més. 
 Esquiveu tots els incondicionats d’aquesta mena! És una pobra espècies malalta, una espècie 
plebea: esguarden amb mal ull aquesta vida, tenen l’ull malalt per a aquesta terra.  
 Esquiveu tots els incondicionats d’aquesta mena! Tenen peus feixucs i cors embotornats: - no saben 
dansar. Com podria ser lleugera la terra per a gent d’aquesta espècie!. (pàg. 265) 

Friedrich Nietzsche, Així parlà Zaratustra (1885) 


