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La genealogía de la moral 
PRIMERA DISSERTACIÓ “BO I PERVERS”, “BO I DOLENT” [Friedrich	  
Nietzsche,	  La	  Genealogia	  De	  La	  Moral,	  ©	  Traducció	  De	  Joan	  Leita,	  Edició	  A	  Cura	  De	  Josep	  
M.	  Calsamiglia,	  ©	  Editorial	  Laia,	  Textos	  Filosòfics,	  Barcelona	  1981,	  P.	  43-‐84.]	  
 
 1. Nietzsche es proposa capgirar els valors, la "transvaloració": retornar 
al significat originari dels valors perquè ajudin a viure amb la màxima 
intensitat possible. 
 
 2. Crítica a l'utilitarisme: l'origen dels valors no es troba en la utilitat. la 
moral no és "la del més gran bé per al més gran nombre" pròpia de 
l'utilitarisme, sinó que l'origen dels valors positius son donats pels homes 
superiors (l'home creador, que posseeix una gran voluntat de poder) en 
oposició a tot allò que caracteritzarà l'home inferir (l'home ressentit, dèbil 
que accepta obeir segament): [L'absència de dolor no ha de ser el fi de la 
vida; hem d'acceptar tant el dolor com el plaer; el dolor està vinculat a la 
creativitat]. Els nobles van considerar el que ells feien i com a dolent el 
que feien els seus súbdits. L’origen del concepte “bo” s’ha de cercar en 
l’egoisme dels senyors. 
  
 "Para mí es evidente, primero, que esta teoría [el utilitarismo] 
busca y sitúa en un lugar falso el auténtico hogar nativo del 
concepto "bueno": !el juicio "bueno" no procede de aquellos a 
quienes se dispensa "bondad"! Antes bien, fueron "los buenos" 
mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de 
posición superior y elevados sentimientos quienes se sintieron y 
se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea como 
algo de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, 
vulgar y plebeyo. [...] !qué les importaba a ellos la utilidad!"  
  
3. Moral dels senyors/moral dels eslaus (guerrers / sacerdots (jueus)): Els 
sacerdots mobilitzen a tots els dèbils, malalts i fracassats contra els 
guerrers. Per Nietzsche en el judaisme "el ressentiment mateix es torna 
creador i engendra valors". Va ser quan es va imposar l’instint de ramat, 
dels febles, dels oprimits, dels súbdits, que es va canviar el sentit. Ha 
guanyat la moral de l’home vulgar i els senyors han perdut. 
  
“Han estat els jueus aquells qui amb una conseqüència aterridora i 
amb els ullals de l’odi més abismal (l’odi de la impotència) han 
gosat d’establir i de mantenir la inversió de l’equivalència 
aristocràtica dels valors (bo = noble = poderós = bell = feliç = 
estimat per Déu), és a saber: "Els bons només són els desgraciats. 
Els bons només són els pobres, els febles, els humils. Els pietosos i 
els beneïts per Déu també són només els qui pateixen, els 
desposseïts, els malalts, els lletjos. Només ells obtindran la 
felicitat eterna. Al contrari, vosaltres que sou nobles i poderosos 
sereu per sempre els perversos, els cruels, els cobejosos, els 
insaciables, els ateus. Vosaltres sereu també eternament els 
dissortats, els maleïts i els condemnats...". 
"Aquest concepte de “dolent” d’origen noble i aquella idea de 
“pervers” sorgida de la perola de cervesa que és l’odi insaciable –
el primer concepte és una creació posterior, una cosa secundària, 
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un color complementari, mentre que el segon concepte és quelcom 
original, el començament, l’acte veritable dins la concepció d’una 
moral dels esclaus- són molt diferents, per bé que ambdós termes 
“dolent” i “pervers” es contraposen en aparença a la mateixa idea 
de “bo”. Tanmateix, la idea de “bo” no és la mateixa. Basta que 
hom es pregunti qui és pròpiament “pervers” en el sentit de la 
moral del ressentiment. La resposta estricta és aquesta: 
precisament “l’home bo” de l’altra moral, precisament el noble, el 
poderós, el dominador, simplement acolorat, interpretat i vist de 
reüll per la mirada plena de verí del ressentiment."  
 
4 En l'origen de la moral occidental hi ha el ressentiment dels febles: són 
incapaços de viure la vida com una força i com una creació ("voluntat de 
poder").  Aquesta inversió dels valors ha estat duta a terme pels febles 
(esclaus, Plató, Sòcrates, Jueus, cristians, protestants, revolució francesa, 
marxisme...) amb la finalitat d’acabar amb tot allò noble (aristocràcia 
romana, l’àrab, germànica, renaixentistes...). 
 
“Com ja se sap, els sacerdots són els enemics més perversos. Per 
quina raó? Perquè són els més impotents. A partir d’aquesta 
impotència l’odi esdevé en ells una cosa monstruosa i inquietant, 
es converteix en la cosa més espectral i verinosa.” "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 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 bons, els nobles, els 
bons, els bells, els feliços!”." 
  
  
Sobre veritat i mentida en sentit extramoral [Nietzsche: Sobre 
verdad y mentira en sentido extramoral. Tecnos, Madrid.] 
  
1. L'home dóna més importància a l'intel·lecte del que realment té 
(antropocentrisme): 
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"En algún apartado rincón del universo centelleante, 
desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un 
astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. 
Fue el minuto más altanero y falaz de la "Historia Universal": pero, 
a fin de cuentas, sólo un minuto. Tras breves respiraciones de la 
naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de 
perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante pero, con 
todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán 
sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que 
se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo 
eternidades en las que no existía; cuando de nuevo se acabe todo 
para él no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no 
hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida 
humana. No es sino humano, y solamente su poseedor y creador lo 
toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del 
mundo. Pero, si pudiéramos comunicarnos con la mosca, 
llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de 
ese mismo pathos, y se siente el centro volante de este mundo. 
Nada hay en la naturaleza, por despreciable e insignificante que 
sea, que, al más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento, 
no se infle inmediatamente como un odre; y del mismo modo que 
cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, el más 
soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente 
convencido de que, desde todas partes, los ojos del universo 
tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y 
pensamientos." 
  
 2. L'intel·lecte és un recurs dels individus dèbils per tal de sobreviure. 
 3. La veritat es un producte lingüístic. La metafísica occidental parteix 
d'una falsedat: la de creure que els mateixos mots signifiquen el mateix 
per a diferents individus. (no hi ha dos llenguatges idèntics, no hi ha una 
sola veritat) 
 4. La subjectivitat de la veritat: 
  
"¡Qué parcialidad en las preferencias, unas veces de una 
propiedad de una cosa, otras veces de otra! Los diferentes 
lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que 
con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión 
adecuada pues, en caso contrario, no habría tantos lenguajes. La 
"cosa en sí" (esto sería justamente la verdad pura, sin 
consecuencias) es totalmente inalcanzable y no es deseable en 
absoluto para el creador del lenguaje" 
"Le cuesta trabajo reconocer ante sí mismo que el insecto o el 
pájaro perciben otro mundo completamente diferente al del 
hombre y que la cuestión de cuál de las dos percepciones del 
mundo es la correcta carece totalmente de sentido, ya que para 
decidir sobre ello tendríamos que medir con la medida de la 
percepción correcta, es decir, con una medida de la que no se 
dispone." 
 
 5. El llenguatge és una metàfora de la realitat: 
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"¡En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una 
imagen! Primera metáfora. ¡La imagen transformada de nuevo en 
un sonido! Segunda metáfora. Y, en cada caso, un salto total 
desde una esfera a otra completamente distinta." 
"¿Què és, doncs, la veritat? Un exèrcit mòbil de metàfores, 
metonímies, antropomorfismes, en poques paraules, una suma de 
relacions humanes que han estat augmentades, transferides, 
adornades poèticament i retòricament i que després d'un ús de 
molt de temps a un poble li semblen fixes, canòniques i 
obligatòries: les veritats són il·lusions que han oblidat que ho 
són". 
 
 6. L'home racional i l'home intuïtiu: L'home racional vol convertir el 
llenguatge en descripció objectiva del món (la ciència); l'home intuïtiu 
busca amb l'art la bellesa 
  
"Hay períodos en los que el hombre racional y el hombre intuitivo 
caminan juntos; el uno angustiado ante la intuición, el otro 
mofándose de la abstracción; es tan irracional el último como poco 
artístico el primero. Ambos ansían dominar la vida: éste sabiendo 
afrontar las necesidades más imperiosas mediante previsión, 
prudencia y regularidad; aquél sin ver, como "héroe desbordante 
de alegría", esas necesidades y tomando como real solamente la 
vida disfrazada de apariencia y belleza."	  


