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Petita biografia de Nietzsche 
 
Friedrich Nietzsche és un dels autors més crítics del segle XIX. En 
les seves mans els valors de la tradició judeocristiana i els ideals 
racionalitzadors de la Il·lustració són sotmesos a una ferotge 
crítica que qüestiona la història del pensament occidental.  
 
Nietzsche va néixer a Ròcken l’any 1844 i era fill d’un pastor 
protestant. Va iniciar estudis de teologia i filologia clàssica a 
Bonn el 1864, però l’any següent decidí abandonar la teologia i 
dedicar-se plenament a la filologia. L’any 1869 comença a 
impartir classes de grec a la Universitat de Basilea. Interessat 
pels presocràtics i la tragèdia grega, les seves primeres obres, El 
naixement de la tragèdia (1872) i La filosofia a l’època de la 
tragèdia grega (1874), ja resultaren polèmiques perquè 
presentaven una visió del món antic i clàssic força oposada a la 
tradicional forma d’entendre-la. Per Nietzsche, Sòcrates i Plató 
són els grans pares de la tradició racional occidental, però 
aquesta no ha acabat conduint a cap alliberament ni progrés, 
sinó que el seu resultat és el nihilisme, la voluntat de no res. 
 
El 1880 abandonà la docència per motius de salut, però també 
pel clima hostil dels col·legues universitaris als seus 
plantejaments. A partir d’aquell moment viurà entre Sils Marie, 
als Alps, i diversos indrets d’Itàlia. Comença aleshores a escriure 
el que seran les obres del seu segon període: Humà massa humà 
(1878), El viatger i la seva ombra (1880), Aurora (1881), La gaia 
ciència (1882), que es caracteritzen per un marcat esperit crític 
envers els ideals il·lustrats. És també el moment de la seva 
ruptura amb Wagner després d’haver mantingut una profunda 
admiració per la seva música. 
 
A partir del 1885, any en què publica el seu Així parlà Zaratustra, 
s’inicia un tercer moment de la seva producció i comença la 
transvaloració de tots els valors, un anar més enllà dels valors de 
la tradició occidental amb propostes noves que s’encarnen en 
l’ideal del superhome, el que ha de venir després de l’home. 
 

El 1886 publica Més enllà del bé i del mal i La genealogia de la 
moral i el 1887 escriví El crepuscle dels ídols o com filosofar amb 
el martell i Ecce homo, text autobiogràfic. El 1889 Nietzsche patí 
un col·lapse a la ciutat de Torí i fou ingressat en una clínica a 
Jena. A partir d’aquell moment i fins la seva mort, el 25 d’agost 
de 1900 a Weimar, restà a cura de la seva mare i la seva 
germana que es feren càrrec de la seva obra. Els darrers escrits 
de Nietzsche foren recollits sota el títol de La voluntat de poder. 
 
 
Sobre veritat i mentida en sentit extramoral / Introducció  
 
 
Per Nietzsche, el suposat avenç que la humanitat ha realitzat 
gràcies a la raó i la seva extensió a tots els camps de la seva 
activitat, la tasca de la il·lustració que té les seves arrels en el 
pensament grec, el desenvolupament de la ciència i la crítica a 
totes les supersticions, són el producte de la voluntat de veritat. 
Aquest és un dels orgulls més profunds de l’home occidental que 
se sent no només superior a la tradició oriental, sinó també a 
tots aquells que s’han quedat ancorats en formes de pensament 
religiós i no n’han fet la crítica corresponent. L’esperit il·lustrat i 
les seves derivacions, però, són criticades per l’autor alemany 
amb metàfores ferotges que ens volen mostrar que els resultats 
d’aquella racionalització no només no són tan revolucionaris com 
es pretenia, sinó que, encara més, són la continuïtat de l’esperit 
teològic que volien combatre. 
 
Quan Zaratustra apareix a plena llum del migdia amb una 
llanterna encesa al bell mig d’una plaça on se suposa que 
s’apleguen aquells que ja no creuen en Déu, i els demana: on és 
Déu, on s’amaga? aquells que l’escolten se’n riuen i pensen que 
és boig, però aleshores aquest home boig els contesta que Déu 
ha mort, perquè ell i tots els qui són allà l’han mort, l’han 
assassinat. Certament no és el mateix parlar de la mort de Déu, 
de la seva desaparició del panorama de les idees d’uns il·lustrats 
secularitzats, que assumir un assassinat i la seva participació en 
l’eliminació d’aquesta figura del pensament, que ha jugat el 
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paper de garantia de la veritat (Descartes) o és el pressupòsit 
necessari dels ideals morals (Kant). 
 
El que Nietzsche vol posar en evidència, amb la sobtada aparició 
de l’home boig entre aquells que es consideren ateus i la seva 
pregunta sobre on s’amaga Déu, és precisament la 
inconseqüència d’aquests esperits encara massa il·lustrats que 
amb el manteniment de la seva voluntat de veritat i els seus 
ideals de progrés continuen ancorats en aquelles idees que 
pretesament han criticat. La crítica il·lustrada als valors i 
conceptes metafísics de la tradició occidental, amb Déu al 
capdavant com a absolut que funciona com a garantia, a 
Nietzsche no només no li resulta suficient, sinó que fins i tot li 
sembla irrisòria i ingènua. Per arribar a una autèntica superació 
de tot pensament teològic i a desfer-se de la càrrega de la 
tradició cal un aparell crític que vagi més enllà del que Hume o 
Voltaire han desenvolupat i que no caigui en la temptació de la 
recuperació de l’absolut a l’estil de Hegel. Per a això Nietzsche es 
dotarà de nous instruments, i començarà a analitzar d’on prové 
aquesta voluntat de veritat present a la tradició occidental des de 
Sòcrates fins als nostres dies. 
 
Sobre veritat i mentida en sentit extramoral és un escrit del 
1873, de la primera època de l’autor, que constitueix una 
autèntica teoria sobre el llenguatge i la seva relació amb la 
veritat. De fet és clau per entendre la crítica genealògica 
posterior de Nietzsche que es recull en La genealogia de la moral. 
Comença afirmant que la invenció del coneixement constitueix el 
moment més arrogant de la història de la humanitat. L’intel·lecte 
humà, al servei de la seva autoconservació, s’ha creat la il·lusió 
de dominar el món i ha entès el seu producte, el coneixement, 
com l’expressió adequada de la realitat. Però aquesta pretensió i 
l’orgull que se’n deriva oblida alguna cosa força fonamental que 
consisteix en la pròpia naturalesa del llenguatge. El coneixement, 
l’episteme en tant que conjunt d’enunciats veritables, vol derivar 
aquesta veritat de la seva adequació a la realitat. Perquè això fos 
creïble caldria que els enunciats poguessin ser el reflex en 
paraules de la realitat i això és el que una consideració crítica del 
llenguatge no permet afirmar. Una paraula no és altra cosa que 

la reproducció en sons articulats d’un estímul i ni tan sols podem 
dir que aquest estímul provingui de cap font exterior a nosaltres. 
El llenguatge és una estructura complexa i arbitrària que no 
permet en absolut entendre-la com a fotografia de la realitat. 
 
Com podríem pretendre-ho si considerem l’enorme quantitat de 
llengües existents i encara les grans diferències entre si? Un 
llenguatge és un sistema classificatori i cada llengua ordena 
segons uns principis determinats i diferents. En cap cas podem 
pretendre que la paraula ens dóna la «cosa en si» d’un objecte, 
sinó que només designa una determinada relació dels humans, 
d’un grup d’humans, amb la realitat. Certament no és el mateix 
reflectir la realitat que manifestar la relació amb ella. Aquesta 
relació és expressada mitjançant un procés de metàfores: primer 
l’estimulació nerviosa és metaforitzada en imatge i després 
aquesta imatge esdevé so articulat per un segon moviment 
metafòric. Cal insistir que una metàfora és un recurs lingüístic 
per donar significat a un significant. El significat exacte de les 
paraules no existeix, sinó que és sempre dependent de 
l’articulació amb altres significants i gràcies a aquest procés les 
paraules van adquirint noves significacions i les van acumulant. 
 
Després de l’origen metafòric de la paraula, Nietzsche passa a 
ocupar-se del concepte, en la mesura que té pretensió 
d’universalitat. Cal recordar que la tasca socràtica de recerca de 
la veritat és la investigació, a partir del diàleg, del concepte 
adient vàlid universalment i que constitueix la veritat. Quan 
pretenem que la paraula no sigui només l’expressió metafòrica 
d’una vivència, sinó que volem que serveixi també per a 
múltiples situacions i que n’expressi l’essència, formem els 
conceptes com a entitats universals Així, doncs, el concepte 
implica una igualació del que és desigual, si considerem que tota 
vivència que ha donat origen a la paraula és sempre individual i 
particular. Com a conclusió d’aquesta explicació de l’origen del 
concepte, Nietzsche defineix la veritat com un exèrcit de 
metàfores i metonímies i una suma d’antropomorfismes. Si el 
llenguatge no expressa la realitat, sinó la nostra relació amb ella, 
aleshores cal dir que la veritat és un antropomorfisme, un donar 
“forma humana” a la realitat. Les metàfores del llenguatge, els 
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conceptes establerts com a canònics amb el temps, i el seu ús 
perllongat i repetit, esdevenen elements fixos. Aquesta és la gran 
ficció en què es basa la veritat i que no és sinó una il·lusió pel 
que fa a l’expressió de la realitat en si mateixa. Podem dir que la 
veritat és ficció i per tant una mentida d’acord amb convencions 
fixes. 
 
El concepte és una peça clau en la comprensió racional del món 
per la seva naturalesa abstracta, allunyada d’aquella originària 
concreció de l’expressió de la vivència particular. És aleshores 
pels conceptes abstractes que volem reflectir el món objectiu i el 
seu ordre. Aquesta és la pretensió de la ciència que ens presenta 
un món ordenat a partir de lleis universals. De fet, la ciència 
moderna, sorgida de la Revolució Copernicana i coronada per 
l’obra de Newton, s’expressa en llenguatge matemàtic que és el 
que li dóna la seva estructura i ordena en relacions fixes i 
universals els conceptes abstractes. Per Nietzsche aquesta il·lusió 
d’objectivitat i realisme és un oblit inconscient del subjecte per 
part del propi ésser humà. Volem oblidar la nostra capacitat 
creadora i artística que ha anat forjant aquelles metàfores de les 
quals ha anat sorgint tot el llenguatge amb què pretenem 
reflectir la realitat. No hi pot haver harmonia entre l’objecte i el 
subjecte perquè no podem oblidar que són dues esferes o camps 
heterogenis. El llenguatge és creació artística, un comportament 
estètic, no una activitat mecànica. Les lleis de la natura no són 
un reflex de la realitat. Si la ciència és, doncs, també un producte 
d’aquesta capacitat de metaforització i creació artística de 
l’home, aleshores cal canviar l’arrogància de l’home del 
coneixement i la seva pretensió d’haver arribat a l’essència de la 
realitat, per la recuperació de l’esperit creador sense la garantia 
de l’objectivitat, és a dir, sense cap absolut que faci de la veritat 
una propietat d’un enunciat perquè reflecteix la realitat o ens en 
dóna la seva essència. 
 
L’aforisme, del qual tenim un bon antecedent en els textos 
presocràtics i sobretot en Heràclit, és un fragment breu, sovint 
sense argumentació, en què s’exposa una idea. Els aforismes de 
Nietzsche tenen sovint un caràcter lapidari, una idea que es 
llança contra el lector amb pretensió provocadora, amb la 

intenció de qüestionar el pensament clàssic, il·lustrat i les 
creences cristianes. Nietzsche es confessa seguidor de les idees 
d’Heràclit i per a ell la realitat no té cap identitat, sinó que la vida 
és un permanent flux. El que hi ha és un seguit de vivències i 
intuïcions. Aleshores, si tota veritat és una ficció, es tracta de 
saber des de quina perspectiva s’ha elaborat. La perspectiva no 
la dóna cap concepte ni cap fidelitat impossible a la realitat, sinó 
la posició davant la vida, la fortalesa o feblesa a l’hora d’afrontar 
allò advers, la força, la voluntat d’afirmació o de negació, la 
voluntat de poder afirmativa o negativa, de dominar o deixar-se 
dominar. 
 
 
Sobre veritat i mentida en sentit extramoral / Text 
 
[Una Faula] 
 
1 En un remot racó d’aquest univers centellejant que s’expandeix 
en innombrables sistemes solars, hi havia una vegada un astre 
on animals intel·ligents inventaren el coneixement. Va ser el 
moment més pretensiós i mentider de la «història universal»: 
només va ser un moment. Al cap d’uns quants esbufecs de la 
natura, l’astre es glaçà i aquells animals intel·ligents moriren 
sense remei. 
—Qualsevol podria haver inventat aquesta faula i tanmateix 
podria no haver il·lustrat prou bé l’aspecte lamentable, vague, 
inútil i arbitrari que pren dins la naturalesa l’enteniment humà. 
No hi ha hagut enteniment durant eternitats; i, quan desaparegui 
de nou, res no haurà passat. Perquè un enteniment no té cap 
missió per dur a terme que ultrapassi el límit de la vida humana. 
L’enteniment només és humà, i només qui en té un i l’ha generat 
se’l pren com si fos la cosa més important del món: com si els 
eixos de l’univers haguessin de girar al seu voltant. Si ens 
poguéssim comunicar amb un mosquit, ens adonaríem que 
també ell vola per l’aire amb aquests sentiments i es creu ser el 
centre volant del mateix món. Res no hi ha en la natura que sigui 
tan menysprea ble i insignificant que no es pugui inflar de sobte 
com un globus per una breu alenada de la força del coneixement; 
i així com qualsevol traginer vol tenir el seu admirador 
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incondicional, també el més superb dels homes, el filòsof, creu 
que de totes bandes els ulls de l’univers es troben 
telescòpicament orientats envers la seva manera de fer i de 
pensar. 
[El coneixement, recurs del dèbil] 
 
2 És estrany que aquest hagi de ser l’efecte de l’enteniment, per 
què, en definitiva, només ha estat donat als éssers més 
dissortats, febles i efímers, per tal que puguin aferrar-se per un 
moment a l’existència, de la qual, si no hagués estat així, sense 
aquest do, haurien tingut tots els motius per fugir tan de pressa 
com el fill de Lessing (en una coneguda carta a Johan Joachim 
Eschenburg (31 desembre 1778), Lessing conta la mort del seu 
fill, el qual «va entendre tan bé el món que el va abandonar a la 
primera oportunitat».) 
 
Aquesta altivesa lligada al coneixement i el sentiment, escampa 
una boira encegadora sobre els ulls i els sentits dels homes 
mentre els menteix sobre el valor de l’existència perquè 
comporta en ella mateixa la més exagerada valoració del 
coneixement en si. El seu efecte més comú és l’engany —però 
també els seus efectes més particulars duen el senyal d’aquella 
mateixa altivesa. 
 
[L’art de la disfressa] 
 
3 L’enteniment, com a mitjà destinat a la conservació de 
l’individu, desplega les seves màximes energies en l’art de la 
disfressa: perquè aquest és el mitjà gràcies al qual es mantenen 
en peu els individus més dèbils i menys robusts, ja que els ha 
estat negada l’oportunitat de lluitar per la seva existència amb la 
cornamenta i l’esmolada mossegada de la fera salvatge. Aquest 
art de la disfressa arriba en el cas de l’home al màximum: aquí 
l’engany, l’adulació, la mentida i la impostura, el xerrar a 
esquena d’altri, el fingir, el viure una falsa vida de luxe, 
l’emmascarament, l’acord encobridor, el fer comèdia davant els 
altres i davant d’un mateix, en una paraula, el continu giravoltar 
entorn d’una flama de fatuïtat és tan habitual i normal, que 
gairebé no hi ha res més inconcebible que imaginar que pugui fer 

acte de presència entre els homes l’impuls sincer i pur per la 
veritat. Estan pregonament immersos en il·lusions i imatges de 
somnis, la seva mirada llisca només per la superfície de les coses 
i solament hi veu «formes», el seu sentiment mai no els duu cap 
a la veritat, i en té prou amb rebre estímuls i, com qui diu, amb 
jugar un joc a les fosques d’esquena a les coses. Hi podem afegir 
que l’home es deixa enganyar de nit, al llarg de la vida, en 
somnis, sense que la seva consciència moral hagi mai intentat 
d’impedir-ho; en canvi, es diu que hi ha homes que només amb 
una voluntat decidida han aconseguit deixar de roncar. 
 
Què sap l’home veritablement d’ell mateix! Què! És capaç, ni que 
sigui només un sol cop, de percebre’s ell mateix com estès sobre 
una vitrina? Que potser no li amaga la naturalesa el que és més 
important de tot, àdhuc pel que fa al seu cos, per a recloure’l i 
enreixar-lo en una consciència orgullosa i impostora, lluny dels 
replecs dels seus intestins, del vivaç flux del corrent sanguini, de 
l’intricat estremiment de les seves fibres? La natura ha llençat la 
clau, i ai de la fatal curiositat que, a través d’una escletxa, 
volgués alguna vegada fitar dins l’habitacle de la consciència, cap 
a fora i cap endins, perquè aleshores endevinaria que l’home 
descansa en la despietat, la cobdícia, l’avidesa o la ferotgia i en 
el desinterès per la seva neciesa, com qui diu cavalcant en 
somnis sobre les espatlles d’un tigre. És que, en aquesta situació, 
pot sorgir en algun indret del món l’impuls envers la veritat? 
  
[La veritat social] 
 
4 Com que l’individu vol conservar-se, per sobre de qualsevol 
altre individu, en una situació natural de les coses utilitza 
l’enteniment gairebé només per a fingir: però com que l’home 
alhora, tant per necessitat com per avorriment, vol existir 
socialment, a guisa de ramat, li cal un acord de pau i, en 
conseqüència, s’esforça per fer desaparèixer del seu món 
almenys el bellum omnium contra omnes més exagerat. Aquest 
acord de pau implica quelcom que sembla el primer pas per a 
aconseguir aquell misteriós impuls envers la veritat. En aquest 
moment queda fixat el que d’ara endavant ha de ser «veritat», 
és a dir, s’inventa una denominació de les coses, uniformement 
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vigent i obligatòria, i aquesta norma lingüística promulga les 
primeres lleis del que cal entendre com a «veritat»: perquè aquí 
sorgeix per primera vegada el contrast entre veritat i mentida. El 
mentider usa les denominacions vigents, les paraules, per a fer 
que sembli real allò que és irreal; per exemple, diu: «sóc ric», 
quan per la seva situació real la denominació correcta seria la de 
«pobre». Abusa de les convencions fixades amb canvis arbitraris 
i fins i tot amb capgiraments de noms. Si ho fa a benefici propi i 
amb la finalitat de danyar els altres, la societat ja no se’n fiarà 
més, d’ell, i el rebutjarà. En això els homes no rebutgen tant el 
fet de ser enganyats com el dany que els causa l’engany: en el 
fons, i en aquest estadi, no odien tant la falsedat com les 
conseqüències nefastes i hostils de determinats tipus de falsedat. 
L’home vol la veritat només en un sentit limitat semblant: li 
agraden les seqüeles de la veritat agradables i fonamentadores 
de vida, però es manté indiferent enfront d’un coneixement pur, 
aquell que no suposa cap conseqüència; fins i tot es mostra hostil 
enfront de veritats que són nocives i pertorbadores. 
 
Però, què podem dir d’aquestes convencions lingüístiques? Són 
fruit del coneixement o de l’amor a la veritat? Coincideixen les 
denominacions i les coses? És el llenguatge expressió adequada 
de totes les realitats? 
 
[L’oblit d’on vénen les paraules] 
 
5 Només per la capacitat d’oblit pot l’home arribar a imaginar 
que posseeix una «veritat» en el sentit ara indicat. Si no 
s’acontenta amb la veritat en forma de tautologia, és a dir, amb 
clofolles buides, sempre se les haurà de veure amb il·lusions de 
veritats. Què és una paraula? La imatge d’un estímul nerviós en 
forma de so. Però passar d’un estímul nerviós a una causa 
exterior ja és resultat d’una aplicació errònia i gratuïta del 
principi de raó suficient. Com podríem dir, si la veritat hagués 
estat, en la gènesi del llenguatge, l’únic criteri de certesa per a 
les denominacions, com ens atreviríem encara a dir «la pedra és 
dura», com si «dur» fos quelcom conegut veritablement i no fos, 
en realitat, més que un estímul merament subjectiu! Dividim les 
coses segons el gènere, i designem «arbre» com a masculí i 

«planta» com a femení: quines assignacions més arbitràries! Que 
lluny que estem del criteri de certesa! Diem «serp», i la 
designació no fa més referència que al fet d’arrossegar-se,* cosa 
que també fa el cuc. Quines diferenciacions tan arbitràries, quin 
favoritisme tan parcial, ara en pro d’una propietat ara en pro 
d’una altra! Les diferents llengües, posades juntes, mostren que 
amb paraules mai no s’arriba ni a la veritat ni a l’expressió 
adequada; altrament no hi hauria tantes llengües. La «cosa-en-
si» (que equivaldria pròpiament a la veritat pura, sense 
conseqüències) resulta per a l’artífex del llenguatge 
absolutament inintel·ligible i gens desitjable. Ell només designa 
les relacions entre la cosa i l’home i, per a expressar-les, recorre 
a les metàfores més agosarades. Un estímul nerviós es tradueix 
primer en una imatge! Primera metàfora. La imatge es 
transforma al seu torn en un so. Segona metàfora. Cada cop un 
salt complet d’esfera, justament enmig d’una altra absolutament 
diferent i nova. Imaginem-nos algú totalment sord que no hagi 
tingut mai cap sensació sonora o musical: el que li passa a 
aquesta persona, que, potser atònita davant les figures 
acústiques de Chladni (Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-
1827), físic alemany i una autoritat en estudis d’acústica. Va 
estudiar la transmissió del so sobre plaques recobertes de sorra 
fetes vibrar amb un arc de violí; les diferents tonalitats i 
oscil·lacions originaven diferents figures en la sorra de les 
plaques, anomenades figures de Chladni o figures acústiques.) en 
la sorra, troba la seva causa en les vibracions de la corda i 
només per això jura que ara ja sap què és «un to», ens passa a 
tots nosaltres amb el llenguatge. Ens creiem saber quelcom de 
les coses mateixes, quan parlem d’arbres i de colors, de neu i de 
flors, però no posseïm res més que metàfores de les coses, que 
de cap manera corresponen a les entitats originàries. Igual com 
el to apareix com una figura de sorra, també l’enigmàtic «X» de 
la cosa en si es presenta primerament com un estímul nerviós, 
després com una imatge i finalment com un so articulat. El cas és 
que, per tant, no hi ha cap lògica en la gènesi del llenguatge i tot 
el material en què i amb què l’home de la veritat, a saber, el 
científic o el filòsof, després treballa i construeix, si no cau del 
cel, no procedeix tampoc en cap cas de l’entitat de les coses. 
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[... i d’on vénen els conceptes] 
 
6 Considerem ara, d’una manera especial, la formació dels 
conceptes. Una paraula es torna tot seguit concepte perquè no 
ha de servir merament de record d’una experiència anterior 
absolutament individualitzada, a la qual deu el seu origen, sinó 
que ha de servir simultàniament per a innumerables 
experiències, més o menys semblants, més ben dit, mai iguals 
estrictament parlant, i en conseqüència ha de convenir a casos 
summament desiguals. Tot concepte sorgeix d’igualar coses no 
iguals. Així com una fulla mai no és exactament igual a una altra 
fulla, així també el concepte de fulla es configura gràcies a la 
voluntat deliberada de prescindir de les diferències individuals, 
oblidant les característiques particulars, i d’aquesta manera 
sorgeix la idea que en la naturalesa, a més de fulles, hi ha 
quelcom més que és «la fulla»: una certa forma originària 
d’acord amb la qual totes les fulles haurien estat estructurades, 
dibuixades, mesurades, acolorides, ondulades o pigmentades, 
però per una mà poc destra, de tal manera que cap exemplar 
aconsegueix ser una còpia correcta i fiable de la forma originària. 
Diem que una persona és «honesta». I ens preguntem: per què 
ha actuat avui tan honestament? I la nostra resposta sol ser: per 
causa de la seva honestedat. L’honestedat! Com si diguéssim de 
nou: la fulla és la causa de les fulles. En definitiva, no en sabem 
res d’una qualitat essencial que es pugui anomenar 
«l’honestedat»; només tenim coneixement de moltes accions 
individualitzades, diferents, per tant, que fem que s’assemblin 
perquè deixem de banda el que és desigual, i ara les anomenem 
actuacions honestes. En últim terme, destil·lem a partir d’elles 
una qualitas occulta, que anomenem «honestedat». El fet de 
deixar de banda el que és individual i real ens proporciona el 
concepte igual com ens dóna la forma, mentre que la naturalesa 
no coneix ni formes ni conceptes, per tant, tampoc gèneres; 
només coneix una «X» que ens és inaccessible i indefinible. Per 
què també l’antagonisme que posem entre individu i gènere és 
antropomòrfic i no prové de l’entitat de les coses, tot i que no 
ens atrevim a dir que no hi correspon: seria aquesta una 
afirmació dogmàtica i, com a tal, tan indemostrable com la seva 
contrària. 

 
[La veritat, una construcció social de l’enteniment] 
 
7 Aleshores, què és la veritat? Una munió inconstant de 
metàfores, metonímies, antropomorfismes, en resum, un conjunt 
de relacions humanes poèticament i retòricament forçades, 
transmeses i embellides, i que després d’haver estat usades 
durant molt de temps, a un poble li semblen fixes, canòniques i 
obligatòries: les veritats són il·lusions que ignorem que ho són, 
metàfores gastades i sense cap referència al món sensible, 
monedes que han perdut la seva imatge gravada i que, ara, ja no 
són monedes sinó simplement metall.
 
Encara no sabem d’on prové l’impuls envers la veritat, perquè, 
fins ara, només hem sentit parlar de l’obligació que imposa la 
societat per a fer-la existir: cal ser veraç, és a dir, cal utilitzar les 
metàfores usuals —o expressant-ho en termes de moral: hem 
sen tit parlar del deure de mentir segons una convenció 
consolidada, mentir com a membres d’un ramat amb un estil 
obligatori per a tothom. Ara bé, l’home en efecte oblida que les 
coses hagin anat d’aquesta manera; menteix tal com hem dit 
inconscientment i segons costums centenaris; i precisament per 
aquesta inconsciència, a través justament d’aquest oblit, arriba al 
sentiment de la veritat. A partir del sentiment d’estar obligat a 
designar una cosa com a «vermella», una altra com a «freda» i 
una tercera com a «silenciosa», es desvetlla un impuls moral 
envers la veritat: per contraposició amb el mentider, en qui no 
confia ningú i de qui tot hom s’aparta, l’home es convenç de 
l’honorabilitat, fiabilitat i profit de la veritat. Com a ser racional, 
ara situa la seva acció sota el domini de les abstraccions, ja no 
tolera deixar-se arrossegar per impressions arrauxades o per 
intuïcions; ara és quan generalitza totes aquestes impressions en 
conceptes més aviat descolorits i freds, per amarrar en ells el 
vaixell de la pròpia vida i la seva acció. Tot el que eleva l’home 
per damunt de l’animal depèn d’a questa capacitat de volatilitzar 
les metàfores perceptives en un esquema, i dissoldre així una 
imatge en un concepte. Alguna cosa és possible en l’àmbit 
d’aquests esquemes que mai no podria aconseguir-se per mitjà 
de les primeres impressions perceptives: la construcció d’un 
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ordre piramidal segons castes i graus, la creació d’un nou món de 
lleis, privilegis, subordinacions i delimitacions, que d’ara 
endavant es contraposa al món intuïtiu de les primeres 
impressions; un món més fix, més general, més conegut, més 
humà i, per tant, un món que regula i s’imposa normativa ment. 
Mentre que una metàfora perceptiva és individual i no té parió i, 
per tant, pot evitar sempre qualsevol classificació, la gran 
construcció dels conceptes desplega la rígida regularitat d’un 
columbari romà i transpira lògicament la rigidesa i la fredor que 
cal atribuir a la matemàtica. Qui rebi l’alenada de la fredor d’a 
questa lògica amb prou feines podrà creure que també el concep 
te, descarnat i octagonal com un dau i tan desplaçable com 
aquest, no és més que el residu d’una metàfora i que la il•lusió 
que implica la traducció artística d’una excitació nerviosa en 
imatges, si no és la mare de cada concepte, n’és almenys l’àvia. 
En aquest joc d’atzar dels conceptes, s’anomena «veritat» el fet 
d’utilitzar cada dau tal com toca, comptant exactament els seus 
punts, formant classificacions correctes i no infringint mai l’ordre 
de les castes i la sèrie de les classes ordenades. Just com els 
romans i els etruscs dividien en trossos el cel amb rígides línies 
matemàtiques i, en cadascun d’aquests espais, hi emplaçaven 
com en un temple un déu, també cada poble ha desplegat 
damunt seu aquest cel de conceptes matemàticament dividit i 
entén aleshores, mogut per l’exigència de la veritat, que a cada 
déu conceptual només se l’ha de buscar en la seva pròpia esfera. 
Podríem ara certament admirar l’home com un geni poderós de 
la construcció, capaç d’alçar una catedral de conceptes 
infinitament complicada sobre fona ments inestables, com qui diu 
sobre aigua corrent: veritablement, per a construir amb 
consistència sobre aquests fonaments, cal que la construcció 
sigui com feta de tela d’aranya, tan lleugera que pugui sostenir-
se sobre les aigües, tan sòlida que cap ventada la destrueixi amb 
una bufada. Com a geni de la construcció, l’home és molt 
superior a l’abella: aquesta treballa amb la cera que recull de la 
naturalesa; aquell, amb la matèria molt més fràgil dels 
conceptes, que primer ha de fabricar en el seu interior. En això 
és molt admirable l’home, però no només pel seu impuls envers 
la veritat, al pur coneixement de les coses. Quan hom amaga 
quelcom darrere un arbust i busca en el lloc on va posar-lo i el 

troba, no hi ha gran cosa a lloar en aquest buscar i trobar: però 
això és el que passa quan es busca i es troba la «veritat» dins de 
l’àmbit de la raó. Si construeixo la definició de mamífer i dic, 
després d’observar un camell: «mira, un mamífer», certament 
faig sortir a la llum una veritat, però d’un valor molt limitat, vull 
dir que és cent per cent antropomòrfica, i que no conté ni un sol 
element que sigui «veritat en si», o bé real i universalment 
vàlida, si prescindim de l’home. En el fons, el que busca 
l’investigador amb aquests tipus de veritats no és més que la 
metamorfosi del món en l’home; pretén entendre el món com 
una cosa de caràcter humà i, en el millor dels casos, aconsegueix 
sentir que tots dos s’assemblen. Igual com l’astròleg que, 
observant els astres, creia que existien per a utilitat dels homes i 
que tenien relació amb la seva felicitat o desgràcia, també aquest 
investigador contempla l’univers sencer posant-lo en relació a 
l’home: com si fos l’eco infinitament repetit d’un so primordial, 
que és l’home, la reproducció d’una imatge primordial, que és 
l’home. El seu mètode no és altre que prendre l’home com a 
mesura de totes les coses: però, en fer-ho, parteix de l’error de 
creure que té aquestes coses davant seu d’una manera 
immediata, com si fossin objectes purs; oblida, per tant, que les 
metàfores perceptives originals són metàfores i les pren com si 
fossin les coses mateixes. 
 
[El món percebut] 
 
8 Només oblidant aquest món primitiu de metàfores, només per 
la petrificació i encarcarament d’allò que originàriament era una 
massa d’imatges que brollava amb impetuosa fluïdesa de la capa 
citat original d’imaginació humana, només per la creença 
invencible que aquest Sol, aquesta finestra, aquesta taula són 
una veritat en si; en resum, només perquè s’oblida d’ell mateix 
com a subjecte, a saber, com a subjecte que crea artísticament, 
pot viu re l’home amb certa tranquil•litat, seguretat i coherència: 
si per un instant pogués escapar-se d’aquest murs de creença 
que l’empre sonen, la seva «autoconsciència quedaria 
immediatament destruïda». Prou li costa de reconèixer que 
l’insecte o l’ocell perceben un altre món totalment diferent del 
que ell percep, i que la pregunta quina d’aquestes dues 
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percepcions del món és la correcta no té cap sentit, perquè, per a 
contestar-la, hauríem d’aplicar el criteri de la percepció correcta, 
és a dir, un criteri que no es troba al nostre abast. Però, en 
principi, a mi em sembla que la percepció correcta —això voldria 
dir: l’expressió adequada d’un objecte en el subjecte— és una 
impossibilitat contradictòria. Per què entre dues esferes 
absolutament diferents, com el subjecte i l’objecte, no hi ha ni 
causalitat, conformitat o expressió; només hi ha, al màxim, una 
relació estètica, vull dir una transposició aclaridora, una traducció 
balbucient en una llengua totalment estranya: però, per a això, 
caldrien en tot cas una esfera i una força mitjanceres capaces 
d’inventar i imaginar lliurement. La paraula «aparença» 
[fenomen = Erscheinung] conté moltes temptacions, raó per la 
qual l’evito tant com puc: perquè no és veritat que l’essència de 
les coses apareix en el món empíric. Un pintor a qui li faltessin 
les mans i que volgués expressar a través del cant una imatge 
d’allò que té clarament present a la ment revelaria molt més, 
amb aquesta substitució d’àmbits, que el que revela el món 
empíric de l’essència de les coses. Tampoc la relació entre una 
estimulació nerviosa i la imatge produïda és en si una relació 
necessària: però quan una mateixa imatge es produeix un milió 
de vegades i és heretada per moltes generacions de persones i 
apareix finalment en tota la humanitat cada vegada com a 
conseqüència de la mateixa situació, acaba adquirint 
definitivament per als homes aquell mateix significat que tindria 
si hagués estat l’única imatge necessària i si aquella relació entre 
l’estimulació nerviosa originària i la imatge produïda hagués estat 
una relació d’estricta causalitat; també un somni eternament 
repetit seria sentit i jutjat categòricament com l’autèntica 
realitat. Però la petrificació i l’encarcarament d’una metàfora no 
garanteix per a res la necessitat i la justificació exclusiva 
d’aquesta mateixa metàfora. 
 
[Perspectivisme] 
 
9 Tota persona que s’hagi familiaritzat amb aquestes 
consideracions haurà sentit certament una profunda desconfiança 
per qualsevol idealisme d’aquest tipus, sempre que s’hagi 
convençut abans clarament de l’eterna conseqüència, 

omnipresència i in fal•libilitat de les lleis de la naturalesa; i haurà 
tret la següent conclusió: tot, en la mesura que ho podem 
entendre, des d’altures telescòpiques a fondàries microscòpiques, 
és summament segur, ben construït, infinit, regulat per lleis i 
sense llacunes; la ciència sempre podrà excavar amb èxit en 
aquests pous sense fons, i tot allò que hi trobem concordarà 
conjuntament i res no es contradirà. Que poc s’assembla això a 
un producte de la imaginació! Perquè, si ho fos, podríem albirar 
per alguna banda l’aparença i la irrealitat. En canvi, hem de dir el 
següent: si cadascú pel seu compte tingués una sensació de 
diferent naturalesa —si poguéssim percebre ara com un ocell, ara 
com un cuc, ara com una planta, o si un veiés un estímul com de 
color vermell, l’altre el veiés blau i un tercer el percebes com si 
fos un to—, ningú no parlaria d’una naturalesa sotmesa a lleis, 
sinó que, més aviat, la concebríem com una configuració 
summament subjectiva. I a més: què entenem en principi per llei 
de la naturalesa? No coneixem una llei en si, només la coneixem 
en els seus efectes, és a dir, en les seves relacions amb altres 
lleis de la naturalesa, que coneixem, al seu torn, només com una 
suma de relacions. Aleshores, totes aquestes relacions no fan 
altra cosa que remetre’s sempre de nou les unes a les altres, 
mentre ignorem del tot la seva essència; només ens és realment 
conegut allò que nosaltres mateixos hi posem, el temps, l’espai, i 
per tant les relacions de successió i el nombre. Però tot el que és 
mera vellós i que admirem justament en les lleis de la 
naturalesa, que estimula la nostra explicació i ens pot portar a 
malfiar-nos de l’idealisme rau només, d’una manera absoluta i 
total, en el rigor matemàtic i el caràcter inviolable de les 
representacions d’espai i temps. Però som nosaltres qui les 
produïm, a partir de nosaltres mateixos i amb la mateixa 
necessitat amb què l’aranya teixeix la seva teranyina. Si estem 
obligats a pensar totes les coses només a través d’aquestes for 
mes, no hem de meravellar-nos si en tot justament només 
coneixem aquestes formes: perquè totes les coses han de 
contenir la llei del nombre i el nombre és precisament el que hi 
ha de més sorprenent en les coses. Tota aquesta adequació a la 
llei, que tant ens impressiona en el moviment dels astres i en el 
procés químic, coincideix en el fons amb aquelles propietats que 
nosaltres mateixos transferim a les coses, de manera que som 
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nosaltres mateixos els qui, en definitiva, ens impressionem. De la 
qual cosa es dedueix que aquella capacitat artística de confegir 
metàfores amb la qual comença tota sensació ja pressuposa 
aquelles formes, i es desplega en elles; només per la cons tant 
persistència d’aquestes formes originàries s’explica la possibilitat 
segons la qual, posteriorment, a partir de les mateixes 
metàfores, es pot construir l’edifici conceptual. Aquesta 
construcció conceptual no és més que una còpia de les relacions 
de temps, espai i nombre sobre el terra de les metàfores. 
 
[La ciència construeix un món de conceptes] 
 
10 En la construcció dels conceptes hi col•labora, tal com vàrem 
veure, el llenguatge, i en els últims temps la ciència. Tal com l’a 
bella construeix simultàniament les cel•les i omple les cel•les 
amb la mel, també la ciència treballa incansable d’una manera 
semblant en l’enorme columbari dels conceptes, aquells 
habitacles funeraris de les intuïcions: construeix constantment 
pisos nous i més alts, apuntala, neteja, renova les cel•les 
antigues i esmerça sobretot esforços per a omplir amb pisos 
l’enorme estructura alça da, posant-hi a dins tot el món empíric, 
és a dir, el món entès de manera antropomòrfica. Així com 
l’home d’acció lliga la seva vida a la raó i als seus conceptes, a fi 
de no deixar-se endur pel corrent i no perdre’s a si mateix, així 
l’investigador edifica la seva cabana vora la torre en construcció 
de la ciència per ajudar a construir-la i fins i tot trobar protecció 
sota el seu baluard. La protecció la necessita, perquè hi ha forces 
temibles que exerceixen pres sió contínua damunt d’ell, les quals, 
a la «veritat» científica, contraposen «veritats» d’un gènere 
totalment diferent, etiqueta des de la manera més heterogènia. 
 
[L’home, constructor de metàfores] 
 
11 Aquella pulsió a construir metàfores, aquella pulsió 
fonamental en l’home, de la qual no ens podem alliberar ni per 
un instant, perquè fent-ho deixaríem de comptar com a homes, 
no està en realitat sotmesa sinó simplement reprimida, perquè 
amb els seus efímers productes, els conceptes, es construeix per 
a si mateix un nou món regular i rígid que li serveix de plaça 

forta. L’home bus ca un nou terreny per a la seva acció i una 
altra llera per on anar i els troba en el mite i en principi en l’art. 
Aquell impuls confon contínuament les classificacions i les cel•les 
del conceptes, per què institueix noves transcripcions, metàfores 
i metonímies; mostra persistentment el desig de configurar d’una 
manera atractiva i sempre nova, com si d’un món de somnis es 
tractés, el món actual de l’home despert, tan vivament irregular i 
incoherent. De fet, només per aquesta xarxa rígida i regular de 
conceptes s’adona l’home despert d’estar despert, i arriba algun 
cop per això a creure que somia quan aquesta xarxa de 
conceptes s’esquinça de sobte per causa de l’art. Pascal tenia raó 
quan sostenia que si totes les nits somiéssim el mateix somni ens 
preocuparia tant com les coses que veiem cada dia: «si un 
manobre tingués la seguretat de somiar cada nit, dotze hores 
senceres, que feia de rei, penso —diu Pascal— que seria tan feliç 
com un rei que totes les nits, durant dotze hores, somiés que feia 
de manobre». De fet, perquè el miracle actua contínuament, tal 
com el mite admet, un dia de vetlla d’un poble que creu en els 
mites, per exemple els antics grecs, s’assembla més en realitat al 
somni que a la vigília del pensador moderat per la ciència. Quan 
un arbre pot parlar de sobte com una nimfa o bé, quan un déu 
sota l’aparença d’un toro pot raptar donzelles, quan la deessa 
Atena en persona es deixa veure de sobte conduint un bell 
carruatge en companyia de Pisístrate, pel mercat d’Atenes —això 
és el que creien els atenesos honestos—, aleshores en qualsevol 
moment, igual com en els somnis, tot és possible, i la naturalesa 
sencera festeja l’home com si ella no fos sinó la farsa dels déus, 
que no volen fer altra cosa que enganyar els homes de qualsevol 
manera possible. 
 
[L’enteniment alliberat] 
 
12 Però li escau de per si a l’home la dèria invencible a deixar-se 
enganyar i es mostra plenament feliç quan el rapsode li explica 
contes èpics com si fossin veritats o l’actor de teatre fa de rei en 
l’escenari amb més reialesa que un rei de veritat. L’enteniment, 
aquest mestre de la disfressa, mentre pot enganyar sense/er 
mal, se sent lliure i alliberat d’altres treballs esclaus i celebra les 
seves saturnals. Mai no sent més pictòric, ric, orgullós, més astut 
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o temerari: amb complaença creadora llança metàfores a tort i a 
dret, i desplaça les fites de les abstraccions de manera que, per 
exemple, qualifica un corrent d’aigua com «un camí en moviment 
que duu allà on ell, de totes maneres, ja hi aniria». Ara 
l’enteniment s’ha tret de sobre el signe de la subjecció: abans 
s’ocupava normalment en activitats més aviat melangioses de 
mostrar el camí i els mitjans a un pobre individu que sentia el 
desig d’existir, i, com fan els criats, anava a la cerca i captura de 
la presa i el botí pel bé del seu amo; ara s’ha transformat en 
senyor i pot esborrar del seu rostre l’expressió de la indigència. 
Tot el que ara fa, en comparació a la seva manera anterior de 
fer, porta l’emprem ta de la disfressa tal com abans duia la de la 
deformació. L’enteniment lliure imita la vida humana, la pren per 
una cosa bona i sembla que en queda satisfet. Aquella colossal 
estructura i aquell empostissat de conceptes, on l’home indigent 
es penja per salvar-se són, per a l’enteniment alliberat, una 
simple bastida i una joguina per a les seves mostres d’habilitat 
més agosarades: i quan fa miques aquesta estructura i 
l’enderroca, quan amb ironia la recompon de nou, aparellant les 
coses més estranyes i separant les més properes, no fa més que 
expressar que ja no necessita el recurs provisional d’indigència i 
que ara ja no es guia pels conceptes, sinó per les intuïcions. 
D’aquestes intuïcions no en surt un camí reglamentari cap al país 
dels esquemes fantasmagories, el país de les abstraccions: no hi 
ha paraules que expressin aquestes intuïcions, l’home emmudeix 
quan les contempla, o bé en par la només amb metàfores 
prohibides o en construccions inaudites de conceptes; ho fa per a 
correspondre creativament, almenys mitjançant la destrucció i la 
mofa de les antigues barreres dels conceptes, a la impressió de 
la potent intuïció actual. 
  
[L’home racional i l’home intuïtiu] 
 
13 Hi ha èpoques en les quals l’home racional i l’home intuïtiu es 
fan costat l’un a l’altre, un perquè tem la intuïció; l’altre per què 
menysprea l’abstracció; aquest últim gairebé tan irracional com 
el primer insensible a l’art. Ambdós desitgen dominar la vida: el 
primer, com un que sap fer front a les necessitats més 
importants mitjançant la previsió, la prudència o l’acceptació de 

la norma; el segon, com a «heroi supersatisfet», que no s’adona 
d’aquelles necessitats i que només pren com a real aquell tipus 
de vida que s’ajusta a l’aparença i a la bellesa. Allí on, com 
passava en l’antiga Grècia, l’home intuïtiu maneja les armes amb 
més força i amb més èxit que el seu adversari, si les 
circumstàncies ho permeten, pot configurar-se una cultura i 
arrelar el domini de l’art sobre la vida: aquell art de la disfressa, 
aquella negació de la indigència, aquella esplendor de les 
intuïcions metafòriques i, sobretot, la immediatesa de l’engany 
són els companys de les manifestacions d’una vida d’aquesta 
mena. Ni la casa, ni la manera de caminar, ni la roba, ni la gerra 
de terrissa revelen que són fruit de la necessitat: sembla que tot 
això hagués d’expressar una felicitat sublim, una serenitat 
olímpica i, com qui diu, un manera de joguinejar amb coses 
serioses. Mentre que l’home que es deixar conduir pels conceptes 
i les abstraccions només allunya amb aquests mitjans la 
infelicitat, sense aconseguir emperò la felicitat amb l’ajut de les 
abstraccions, i aspira en el millor dels casos a alliberar-se del 
dolor, l’home intuïtiu, posat enmig d’una cultura, recull 
constantment de les seves intuïcions, a més del rebuig dels mals, 
aclariment, encoratjament i alliberament a doll. Certament, si 
pateix, ho fa amb més violència: pateix fins i tot amb més 
freqüència, perquè no entén que s’ha d’aprendre de l’experiència 
i ensopega contínuament amb la mateixa pedra. A més, és tan 
irracional en el dolor com ho és en la felicitat, crida alt i ningú el 
con sola. Que diferent actua en idèntica adversitat, alliçonat per 
l’experiència, l’home estoic, que sap dominar-se mitjançant 
conceptes! Aquest home, que d’altra banda només cerca 
sinceritat, veritat, alliberar-se de l’engany i protecció contra les 
escomeses seductores, duu a terme ara, en l’infortuni, l’obra 
mestra de la disfressa, tal com l’altre ho fa en la felicitat; no 
ofereix un rostre crispat i marcat per les emocions, sinó més 
aviat una màscara amb una harmònica proporció de les línies 
facials; no brama i no canvia mai el to de veu i, si un núvol de 
tempesta li llança damunt un xàfec, es cobreix amb el seu 
mantell i avança amb passos lents sota la pluja. 
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FRIEDRICH NIETZSCHE, Sobre veritat i mentida en 
sentit extramoral, traducció d’ANTONI MARTÍNEZ-
RIU, a partir de FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE, 
«Über Wahrheit und Lüge im aussermoralis-chen 
Sinn (1873)», en K. SCHLECHTA (ed.), Werke in 
Drei Banden, vol. 3, Hanser, Múnich 1965. 

 
 
 
 
 
 
 
La genealogia de la moral / Introducció 
 
El tractat o secció 1ª (que ell anomenava “Dissertació”) de la 
GENEALOGIA porta per títol «“Bo i Pervers”. “Bo i Dolent”» i està 
composta per 17 apartats. Nietzsche ja ha abandonat l’estil 
aforístic: no fa frases curtes i tallants sinó que desenvolupa 
temes per extens, buscant les giragonses dels problemes. 
 
Els tres primers apartats poden llegir-se com una unitat: el fil 
que els uneix és l’anàlisi de la relació entre “bo” i “útil”. Comença 
per una crítica en profunditat a la psicologia utilitarista –
concretament a Herbert Spencer.  Per Nietzsche, l’utilitarisme és 
una doctrina criticable per poc aristocràtica, ja que redueix 
l’egoisme a una actitud calculadora, burgesa, en lloc de 
considerar-lo com un “sentiment de noblesa i de distància», en la 
mesura que l’home superior no es barreja amb «una 
intel·ligència interessada, un càlcul de profit», com fan els 
utilitaristes (Mill, Adam Smith...). 
 
Als apartats 4,5 i 6 s’analitza «quin significat tenien des del punt 
de vista etimològic els termes referits a allò que és “bo”, 
encunyats per les diverses llengües». Nietzsche era filòleg de 
formació i considerava que la veritat de les coses es troba en el 
llenguatge: així com algú parla, tal és. L’apartat 6 enceta un 
tema fonamental: la diferenciació entre sacerdot i guerrer, en la 

mesura que ambdós simbolitzen formes diferents de valorar la 
“bondat” i la puresa. Per a Nietzsche hi havia alguna cosa 
malaltissa en la forma com els sacerdots comprenien la bondat, 
en termes de compassió –per comptes de fer-ho en termes de 
força que serien els adients. Els sacerdots creen per primer cop 
un concepte de bo i un de dolent que ja no es refereixen a la 
força sinó als sentiments. Si cal estudiar una genealogia de la 
moral és perquè cal esbrinar per què l’home, que pot ser senyor i 
dominador, accepta en canvi ser miserable i reprimit en nom del 
sentiment moral.  
 
A partir de l’apartat 7 el llibre entre ja directament en matèria 
plantejant «la gelosia [entre] la casta dels sacerdots i la casta 
dels guerrers [que] no es volen posar d’acord pel que fa als 
valors». Els valors forts, vinculats a la vida, seran els dels 
senyors –els valors febles, vinculats als sentiments, a les idees, 
etc., seran, en canvi, els dels sacerdots, els dels jueus i els dels 
esclaus. És en aquest text on apareix el famós i discutit 
argument antisemita, al capdavall un tòpic que a l’Alemanya del 
segle XIX estava molt arrelat: «Han estat els jueus aquells qui 
amb una conseqüència aterridora i amb els ullals de l’odi més 
abismal han gosat d’establir i de mantenir la inversió de 
l’equivalència aristocràtica dels valors (bo = noble, poderós = 
bell, feliç = estimat per Déu),  a saber: “Els bons són només els 
desgraciats, Els bons són només els pobres, els febles, els 
humils...”». 
 
A les últimes línies de l’apartat 7 s’inicia el tema de «la revolta 
dels esclaus pel que fa a la moral» que és una de les idees 
bàsiques de tota la filosofia nietzschiana: el mètode genealògic 
significa que, per a comprendre la significació de la moral, cal 
remuntar-se fins al seu origen. Doncs bé; en l’origen de la moral 
hi ha el ressentiment dels febles que, essent incapaços de viure 
la vida com una força i com una creació (“voluntat de poder”) 
usen la moral com a palanca per dominar el món. El cristianisme, 
és només la culminació del model jueu que posa la moral i el 
ressentiment per sobre de la vida. Com diu a l’apartat 8: «Israel 
ha anat triomfant sempre fins ara amb la seva venjança i la seva 
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inversió de tots els valors, sobre tots els altres ideals, sobre tots 
els ideals més nobles».  
 
Els apartats 9 i 10 mostren el triomf del ressentiment nihilista i 
les seves conseqüències: «“Els senyors” han perdut. Ha guanyat 
la moral de l’home vulgar» i «tot esdevé jueu, o cristià, o plebeu 
(tant se val quin mot s’empri!)» i en conseqüència la moral 
esdevé presonera del ressentiment. En lloc d’expressar la força 
del creador i la capacitat de la vida; expressa la misèria, la 
vulgaritat purament reactiva i incapaç de crear. La moralitat és, 
doncs, «... falsificació amb la qual l’odi reprimit, la venjança de 
l’impotent, maltracta el seu adversari». 
 
A l’apartat 10 Nietzsche ofereix tota una sèrie de contraposicions 
entre la moral aristocràtica, pròpia de l’home superior (la paraula 
“Superhome” no apareix al text) i la moral d’esclau, ressentida i 
nihilista: 
 
1.- L’home noble és “feliç” («no havia de construir artificiosament 
la seva felicitat») i viu en una felicitat activa, contraposada a la 
“felicitat dels impotents” purament passiva, pròpia «dels qui 
pateixen úlceres produïdes per sentiments plens de verí i 
d’enemistat». 
2.- L’home noble viu amb «confiança i sinceritat»; mentre l’home 
del ressentiment «no és sincer, ni ingenu, ni honrat, ni directe 
amb ell mateix». 
3.- L’home noble és “bo” («no enverina») i fort; mentre l’home 
nihilista és angoixat i astut. 
4.- L’home noble quan té enemics els fita cara a cara, i d’aquesta 
manera els mostra respecte; mentre l’home del ressentiment és 
pervers i pateix odi insaciable. 
 
En definitiva, un «home bo» per a Nietzsche és exactament el 
contrari (la transvaloració) del que s’entén per “bondat” en el 
ressentiment sacerdotal. És qui no separa l’existència, per una 
banda, i el sentit per una altra, que és l’error del model 
occidental de pensament. Per a Nietzsche, la vida és el criteri de 
valoració, essent la vida no un concepte ni una idea, sinó la 
condició de possibilitat de tota altra cosa (idees incloses). La 

cultura és l’expressió del ressentiment contra la vida perquè ens 
converteix en animals domèstics, i ens fa perdre la força 
instintiva que està: «a la base de totes aquestes races nobles 
(...) ». 
 
El final del nº 11, així com els nº 12 i 13 insisteixen en el tema 
de l’antihumanisme. Precisament perquè l’home no és fort ni 
creador, sinó que s’ha tornat feble, ressentit, teòric, empetitit, 
conceptual... l’home esdevé quelcom a superar: «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...» En resum, 
els homes febles necessiten creure en alguna idea, els forts, en 
canvi, en tenen prou creient en la seva força i expandint-la. 
Creure en l’home, per comptes de posar tota la confiança en el 
poder de la vida és un «sublim autoengany que consisteix a 
interpretar la mateixa feblesa com a llibertat» (apartat 13). De 
l’apartat 14 fins al final no apareixen, de fet, arguments nous, tot 
i que els nº 16 i 17 serveixen com a síntesi de la Dissertació. 
L’home nihilista és, en definitiva, el qui «fabrica ídols» i 
«converteix la feblesa en mèrit i guany» (nº 14). 
 
En resum, la genealogia de la moral és l’anàlisi de la «batalla 
terrible» que «Bo i Dolent, Bo i Pervers» han lliurat durant milers 
d’anys, contraposant la vida noble i creadora –i, per tant situada, 
“més enllà de be i de mal”– amb la moral repressora dels instints 
vitals. El deure (“has de”) propi de l’home nihilista ha de ser 
transvalorat i el poder de la vida ha de rompre amb l’imperatiu 
categòric (Kant). La tasca futura del filòsof ja no serà justificar 
els valors sinó determinar –com diu l’última frase de la 
Dissertació: «la jerarquia dels valors». Només valors vinculats a 
la vida, ja no valors tristos, angoixats, repressors i nihilistes 
poden ser assumits pel creador, per l’home noble i hereu de 
Dionís: el «Tu has!»de la moral kantiana ha de ser substituït pel 
«jo vull» de l’home superior, creador dels seus propis valors i no 
seguidor dels valors del ramat.  
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Nietzsche proposarà com a nou criteri de valoració la desmesura, 
l’excés, pròpia de la tragèdia grega. Potser només en aquesta 
condició sigui pensable l’home superior (el més enllà de l’home o 
«Übermensch» - Superhome). Aquesta opció inclou la possibilitat 
de fer «experiments amb nosaltres mateixos» -cosa que avui, 
amb la investigació genètica, no deixa de tenir un caire 
inquietant. En tot cas, el que sembla clar és que l’home superior 
seria aquell que intensifica la seva posició vital, la seva força. 
Que això hagi tingut o pugui tenir conseqüències brutals tindrà 
molt a veure amb un altre debat: el de les conseqüències 
pràctiques de les idees filosòfiques. I en el cas de Nietzsche 
aquest debat està particularment obert.  
 
 
 
La genealogia de la moral / Text 
 
PRIMERA DISSERTACIÓ «BO I PERVERS», «BO I DOLENT» 
1 
Aquests psicòlegs anglesos, als quals cal agrair els únics intents 
que han existit fins ara de fer una història del naixement de la 
moral, ens plantegen en ells mateixos un enigma que no és gens 
insignificant. Per això, com que es tracta d’un enigma de caràcter 
personal, he de confessar que tenen un avantatge fonamental en 
relació amb els seus llibres: ells mateixos són interessants. Què 
pretenen pròpiament aquests psicòlegs anglesos? Tant si es vol 
com si no es vol, hom els troba sempre dedicats a la mateixa 
obra, és a dir, a la tasca de fer surar la partie honteuse del 
nostre món interior i de cercar allò que és pròpiament eficaç, 
fonamental i decisiu pel que fa al desenvolupament precisament 
allí on l’urc intel•lectual de l’home voldria trobar-ho en darrer lloc 
(com, per exemple, en la vis inertiae del costum, en la manca de 
memòria, en un mecanisme cec i fortuït d’unió de les idees o bé 
en quelcom de purament passiu, automàtic, produït d’una 
manera reflexa, molecular i fonamentalment estúpid). Què 
impulsa pròpia ment aquests psicòlegs a seguir sempre aquesta 
direcció? És un instint secret, maliciós, vulgar, tal vegada 
irresponsable, de voler empetitir l’home? Es tracta potser d’un 
recel pessimista, de la malfiança d’uns idealistes desil•lusionats, 

ofuscats, que s’han tor nat verinosos i mals sorges? És una 
enemistat i una rancúnia bai xes i subterrànies envers el 
cristianisme (i envers Plató), que tal vegada mai no han arribat a 
passar el llindar de la consciència? Es tracta potser d’un gust 
rampellut per les coses estranyes, per les paradoxes doloroses, 
pel caire qüestionable i absurd de l’existència? O és finalment 
una mica de tot: una mica de vulgaritat, una mica d’ofuscament, 
una mica d’anticristianisme, una mica de pruïja i de necessitat de 
coses fortes com el pebre...? Em diuen, tanmateix, que només 
són granotes velles, fredes i ensopides que s’arrosseguen i 
saltironen entorn de l’home, a l’interior de l’home, com si aquí es 
trobessin en el seu element natural, és a dir, en aigües 
pantanoses. Sento això i em resisteixo a creure-ho, més encara, 
no ho crec. I si hom pot desitjar quan no pot saber, jo desitjo de 
tot cor que la veritat sigui la contrària: que aquests investigadors 
que analitzen l’ànima per mitjà del microscopi siguin 
fonamentalment animals valents, generosos i orgullosos, que 
saben refrenar tant el seu cor com les seves sofrences i que han 
estat educats per a sacrificar qualsevol desig a la veritat, a totes 
les veritats, fins i tot quan es tracta d’una veritat senzilla, 
acerba, lletja, adversa, contrària al cristianisme, immoral..., ja 
que aquestes veritats existeixen. 
 
2 
Hem d’apreciar, doncs, els bons esperits que puguin actuar en 
aquests historiadors de la moral. Dissortadament, tanmateix, és 
cert que fins i tot els manca Y esperit històric. És cert que fins i 
tot han estat abandonats concretament per tots els bons esperits 
de la història. Com ja és un costum inveterat dels filòsofs, tots 
ells pensen d’una fornia essencialment anhistòrica. D’això, no 
n’hi ha cap dubte. La matusseria de la seva genealogia de la 
moral es manifesta ja de bon començament, quan es tracta 
d’indagar l’ori gen del concepte i del judici d’allò que és «bo». 
«Originàriament» —així ho decreten— «certes accions que no 
eren egoistes foren lloades i anomenades bones per part 
d’aquells qui eren afavorits per aquestes accions, és a dir, per 
part d’aquells qui se n’aprofitaven. Més tard hom oblidà aquest 
origen de la lloança i aquelles accions que no eren egoistes, pel 
simple fet que sempre havien estat lloades com a bones per 
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costum, foren estimades també com a bones, com si fossin 
alguna cosa bona en elles mateixes.» Es percep tot seguit que 
aquesta primera deducció conté ja tots els tirats típics de la 
idiosincràsia pròpia dels psicòlegs anglesos: tenim «el profit», 
«l’oblit», «el costum» i a l’últim «l’error» tot això com a base 
d’una valoració de la qual fins ara l’home superior havia estat 
orgullós com una mena de privilegi de l’home en general. Aquest 
orgull ha de ser humiliat. Aquesta valoració ha de ser 
desvalorada. S’ha aconseguit tot això...? En primer lloc, crec que 
és evident que aquesta teoria cerca i estableix a un lloc fals el 
veritable focus originari del concepte «bo». El judici d’allò que és 
«bo» no ve pas d’aquells qui foren afavorits per la «bondat». Més 
aviat foren «els bons» és a dir, els nobles, els poderosos, els qui 
gaudien d’una posició i d’uns sentiments superiors, aquells qui 
s’estimaren i s’establiren ells mateixos amb les seves obres com 
a bons, és a dir, de primer rang, en contraposició a tot allò que 
era baix, de sentiments baixos, vulgar i plebeu. En virtut 
d’aquest pathos (sentiment) de la distància s’empararen del dret 
de crear valors, d’encunyar els noms dels valors. Què els 
importava el profit? El punt de vista del profit és precisament el 
més estrany i inadequat pel que fa a aquest brollador calent de 
judicis de valor que determinen i destaquen des de dalt un rang. 
En aquest punt, el senti ment ha arribat precisament a un extrem 
oposat a aquell grau ínfim de calentor que pressuposa una 
intel•ligència interessada, un càlcul del profit, i no pas per una 
vegada ni per una hora d’excepció, sinó d’una forma contínua. 
Com hem dit, el pathos de la noblesa i de la distància, el 
sentiment fonamental i global que dura i domina per part d’una 
espècie que s’imposa des de dalt en relació amb una espècie més 
baixa, amb una cosa que és «al des sota», és allò que constitueix 
l’origen de la contraposició entre allò que és «bo» i allò que és 
«dolent». (El dret senyorívol de posar noms arriba tan lluny, que 
hom es pot permetre de concebre l’origen del llenguatge com 
una manifestació del poder d’aquells qui dominen. Diuen que 
«això és això i allò», segellen amb un so una cosa i un 
esdeveniment determinats i alhora s’emparen d’ells.) En aquest 
origen es basa el fet que de bon començament el mot «bo» no va 
pas unit necessàriament a les accions que «no són egoistes», 
com creuen d’una forma supersticiosa aquells genealogistes de la 

moral. Més aviat s’esdevé que, només en el cas d’una decadència 
dels judicis de valor aristocràtics, tota aquesta contraposició 
entre les accions «egoistes» i les accions que «no es consideren 
egoistes» s’imposa com més va més a la consciència humana. 
Emprant la meva terminologia, es tracta de l’instint de ramat allò 
que s’expressa al capdavall amb un mot (fins i tot amb mots} en 
aquesta contraposició. Àdhuc aleshores, tanmateix, ha de passar 
molt temps fins que aquest instint senyo regi en tal mesura, que 
la valoració moral resti veritablement presa i fixada en aquella 
contraposició (com s’escau, per exemple, actualment a Europa: 
avui dia el prejudici que pren per sinònims els termes «moral», 
«generós», «desintéressé» senyoreja ja amb la força d’una «idea 
fixa» i d’una dèria). 
 
3 
En segon lloc, nogensmenys, prescindint completament de la 
impossibilitat de sostenir històricament aquella hipòtesi referent 
a l’origen del judici de valor que s’expressa en el mot «bo», la 
hipòtesi en ella mateixa pateix d’un absurd psicològic. Segons 
ella, la utilitat de l’acció que no és egoista ha de ser l’origen de la 
seva lloança i aquest origen ha d’haver-se oblidat. Com és 
possible que s’hagi produït aquest oblit? És que tal vegada la 
utilitat d’aquestes accions ha cessat en cert moment? Allò que 
s’ha esdevingut és el cas contrari: aquesta utilitat ha estat més 
aviat l’experiència diària en totes les èpoques, una cosa per tant 
que constantment ha estat recalcada d’una manera contínua, una 
cosa que consegüentment, en lloc de desaparèixer de la 
consciència, en lloc d’oblidar-se, ha hagut de gravar-se en la 
consciència amb una claredat cada cop més diàfana. Molt més 
raonable és aquella teoria contrària (que no per això és més 
veritable) defensada, per exemple, per Herbert Spencer. Spencer 
considera que el concepte «bo» és essencialment igual al 
concepte «útil», «convenient», de manera que en els judicis 
referents a allò que és «bo» i a allò que és «dolent» la humanitat 
hauria assumit i sancionat veritablement les seves experiències 
inoblidades i inoblidables pel que fa a allò que és útil i 
convenient, pel que fa a allò que és noble i inconvenient. Segons 
aquesta teoria, és bo allò que des de sempre s’ha palesat com a 
útil. Per això pot acreditar-se com una cosa «valuosa en grau 
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suprem», com una cosa «valuosa en ella mateixa». Com hem dit, 
també aquest procés explicatiu és fals. Però, si més no, 
l’explicació en ella mateixa és raonable i sostenible des del punt 
de vista psicològic. 
 
[Genealogia de bo i dolent] 
 
La indicació de quin era el bon camí me la dóna la pregunta 
sobre quin significat tenien pròpiament des del punt de vista 
etimològic els termes referents a allò que és «bo», encunyats per 
les diverses llengües. En aquest punt vaig descobrir que tots ells 
es referien a la mateixa transformació del concepte, que a tot 
arreu «noble», «distingit» en el sentit corporatiu era el concepte 
fona mental a partir del qual s’havia desenvolupat el terme «bo» 
en el sentit de «psíquicament noble», de «generós», de 
«psíquicament distingit», de «psíquicament privilegiat». Aquesta 
transformació, duta a terme d’una forma inevitable, va sempre 
acompanyada d’una forma paral•lela d’aquella altra 
transformació que obliga els mots «vulgar», «plebeu», «baix» a 
convertir-se al cap i a la fi en el concepte «dolent». L’exemple 
més eloqüent pel que fa a aquest darrer punt és el mateix mot 
alemany «schlecht», que significa «dolent». En essència, és igual 
al mot «schlicht», que significa «simple», «senzill» —compareu-
lo amb els mots «schlechtweg» i «schlechterdings», que 
signifiquen «senzillament» i «simplement»—, i que 
originàriament qualificava l’home senzill, vulgar, sense que 
encara impliqués una sospitosa mirada de reüll, sinó la simple 
intenció de contraposar-lo al noble. A l’època de la guerra dels 
trenta anys si fa no fa, és a dir, bastant tard, aquest sentit es 
canvia en el que s’empra actualment. Pel que fa a la genealogia 
de la moral, em sembla que això constitueix un coneixement 
essencial. El fet que s’hagi descobert tan tard es deu a la 
influència repressiva que dins del món modern exerceix el 
prejudici democràtic sobre totes les qüestions que es refereixen a 
l’origen de les coses. Es tracta d’un prejudici que s’immisceix fins 
i tot en l’àmbit tan objectiu en aparença com el de les ciències 
naturals i de la fisiologia, que basta aquí com a exemple. 
Tanmateix, l’abús que pot causar aquest prejudici, un cop s’ha 
convertit d’una manera desbridada en odi, principalment tocant a 

la moral i a la història, es manifesta en el cas tristament famós 
de Buckle. (Henry Th. Buckle (1821-1862), historiador anglès 
autor de la Història de la civilització a Anglaterra. Nega que els 
grans homes influeixin en els canvis històrics, i considera el medi 
natural com a determinant de les activitats humanes.) El 
plebeisme de l’esperit modern, que té un origen anglès, esclatà 
de bell nou en aquest cas a la seva terra pàtria amb la mateixa 
força d’un volcà enllaçat i amb aquella eloqüència turbulenta, 
estentòria i vulgar amb què fins ara han parlat tots els volcans. 
 
5 
Tocant al nostre problema, que per bons motius pot anomenar-se 
un problema íntim i que s’adreça de forma delicada només a 
unes quantes oïdes, és ben interessant de constatar el fet que en 
aquells mots i en aquelles arrels que serveixen per a indicar allò 
que és «bo» encara es trasllueix de moltes maneres la relació 
cabdal per la qual els nobles es consideraven precisament com a 
persones de rang superior. Sens dubte, en els casos més 
corrents potser es posen un nom que es refereix simplement a la 
seva superioritat pel que fa al poder (es qualifiquen de 
«poderosos», «senyors», «dominadors») o bé al distintiu més 
patent d’aquesta superioritat, com és ara «els rics», «els 
propietaris» (aquest és el sentit d’àr-ya, com s’esdevé igualment 
a Tirànic i a l’eslau). Però també es posen un nom que es refereix 
a un tirat típic del caràcter, i aquest és el cas que aquí ens 
interessa. S’anomenen, per exemple, «els veraços», com ho féu 
primerament l’aristocràcia grega el porta veu de la qual fou 
Teognis, el poeta de Mègara. 
 
El mot encunyat en aquest sentit, “Édolos” [noble, valent, 
aristocràtic], significa d’arrel un que existeix, que té realitat, que 
és real, que és veritable. Més tard, per un canvi subjectiu, l’ésser 
real es considera com a ésser veraç. En aquesta fase de la 
transformació del concepte, el mot es converteix en tòpic i nom 
distintiu de l’aristocràcia i pas sa a tenir per complet el sentit 
d’aristocràtic», a fi d’assenyalar el límit respecte a la persona 
vulgar i mentidera, tal com la pren i la descriu Teognis. 
Finalment, després de la decadència de l’aristocràcia, el mot 
acaba essent un qualificatiu de la noblesa psíquica, fent-se alhora 
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madur i dolç. En el mot “KAKÓÇ” [dolent, ordinari, vulgar], com 
també en “deiós” [vergonyós dolent, covard] (el plebeu en 
contraposició a “agathos” [bo, valent, noble]), es remarca la 
covardia. Això pot indicar tal vegada en quina direcció cal cercar 
l’origen etimològic del terme “agathos”, interpretable de diverses 
formes. En llatí el mot “malus” (al costat del qual poso el terme 
“mélas” [negre]) pogué qualificar l’home vulgar com a per sona 
de color fosc, sobretot com a persona de cabells negres («hic 
niger est»), com a ocupant preari de la terra italiana que es 
distingia pel color, com a signe més palès, de la raça 
conqueridora de color ros, d’aquella que s’havia convertit en 
dominadora, és a dir, la raça ària. Si més no, el gaèlic m’ha 
proporcionat el cas que correspon exactament a aquesta idea. 
Finn (com, per exemple, en el nom Finn-Gal) és el terme distintiu 
de l’aristocràcia, que al cap i a la fi significa el bo, el noble, el 
pur. Al principi, tanmateix, significava el cap ros, en 
contraposició als habitants primitius que eren de pell fosca i 
tenien els cabells negres. Els celtes, diguem-ho de passada, eren 
una raça perfectament rossa. Hom comet una injustícia quan 
aquelles faixes de població que tenia els cabells essencialment 
foscos, tal com pot constatar-se en certs mapes etnogràfics 
d’Alemanya acuradament traçats, es relacionen amb cert origen 
cèltic i amb una barreja sanguínia, com encara ho fa Wirchow*. 
Més aviat, en aquests llocs apareix la població prea ria. (El 
mateix fenomen pot constatar-se a gairebé tot Europa. En 
essència, la raça sotmesa s’ha imposat finalment altra vegada, 
amb el seu color, amb la curtària del seu crani, fins i tot 
probablement amb els seus instints socials i intel•lectuals. Qui 
ens assegura que la democràcia moderna, l’anarquisme encara 
més modern i particularment aquella inclinació per la 
«commune», que és la forma de societat més primitiva i amb la 
qual estan d’a cord actualment tots els socialistes, no 
representen fonamental ment una reacció d’immenses 
proporcions? Qui ens assegura que la raça dominadora i 
conqueridora, la dels aris, no és sotmesa i abatuda fins i tot des 
del punt de vista psicològic...?) Crec que puc interpretar el mot 
llatí bonus com «aquell qui fa la guerra», en el pressupòsit que 
atribueixo amb raó el terme bonus a un més antic que era 
duonus (compareu bellum [guerra] amb duellum i duenlum, on 

em sembla que es conté aquell duonus). Bonus, per tant, seria 
l’home del desacord, de la desunió (duo), l’home de la guerra. 
Hom veu allò que a la Roma antiga feia en un home la seva 
«bondat». Considerem el mateix mot alemany «gut»: No podria 
significar l’home «diví» («gottlich»), l’home «de raça divina»? No 
podria ser el mateix mot que el nom popular (originàriament 
aristocràtic) dels gots? Exposar els motius d’aquest pressupòsit 
no pertany a la finalitat d’aquesta exposició... 
* Rudolf Wirchow (1821-1902), metge i biòleg alemany. Creador 
de la patologia cel•lular. 
 
6 
[Genealogia de bo i pervers] 
 
Pel que fa a aquesta norma, referent al fet que el concepte de 
primacia política sempre es converteix en un concepte de 
primacia psíquica, no és pas de bell antuvi una excepció (per bé 
que dóna peu a les excepcions) que la casta suprema fos ensems 
la casta sacerdotal i que, consegüentment, preferís com a 
qualificació general de la seva casta un predicat que recordés la 
seva funció sacerdotal. Aquí s’enfronten per primera vegada, per 
exemple, els mots «pur» i «impur» com a signes distintius de 
l’estat o de la condició socials. Igualment, es desenvolupen aquí 
més tard un «bo» i un «dolent» en un sentit que ja no es refereix 
a l’estat o a la condició. A més a més, hom ha de prevenir-se 
contra el fet de prendre per endavant aquests conceptes de 
«pur» i «impur» d’u na manera massa generosa, massa àmplia i 
completament simbòlica. Més aviat, tots els conceptes de la 
humanitat més antiga foren concebuts de bon començament, en 
una mesura que gaire bé no podem imaginar-nos, d’una forma 
tosca, barroera, superficial, esquifida, concretament i 
especialment contrària a qualsevol simbolisme. El «pur» és de 
bell principi simplement un home que es renta, que s’absté de 
certs menjars que comporten algunes malalties de la pell, que no 
dorm amb les dones brutes del poble baix, que avorreix la sang. 
És això i res més, no gaire més. D’altra banda, per tota la mena 
d’una aristocràcia essencialment sacerdotal s’aclareix sens dubte 
perquè precisament en aquest punt pogueren aguditzar-se i fer-
se íntimes d’una forma perillosa les contraposicions dels valors. 
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De fet, a causa d’aquestes contraposicions s’obriren a l’últim 
avenç entre home i home que ni tan sols un Aquil•les del lliure 
pensament aconseguiria de superar sense esgarrifar-se. De bon 
començament hi hagué quelcom que no era sa en aquelles 
aristocràcies sacerdotals i en els costums que imperaven en el 
seu interior, costums apartats de l’acció, en part tramadors i en 
part explosius pel que fa al sentiment, la conseqüència dels quals 
és aquella neurastènia i aquella afecció intestinal que afecten 
gairebé d’una forma inevitable els sacerdots de totes les 
èpoques. Nogensmenys, pel que fa a allò que ells mateixos van 
descobrir com a remei contra aquesta afecció llur, no cal dir que 
en els seus efectes s’ha manifestat al capdavall cent vegades 
més perillós que la malaltia que havia de guarir? La mateixa 
humanitat encara pateix els efectes d’aquest tractament 
eixalavat dels sacerdots. Pensem, per exemple, en certes formes 
de dieta (prohibició de menjar carn), en el dejuni, en la 
continència sexual, en la fugida «al desert» (isolament practicat 
per Weir Mitchell,* per bé que certament sense la cura posterior 
d’engreixament i sobre alimentació en què es basa l’antídot més 
eficaç contra qualsevol histèria de l’ideal ascètic). A això s’afegeix 
tota la metafísica dels sacerdots, enemiga dels sentits, capaç de 
crear éssers refinats i corromputs, el seu poder d’hipnotitzar-se a 
l’estil del faquir i del braman —Brahma emprat com a botó de 
vidre i idea fixa— i el sadollament darrer que només es pot 
comprendre en conjunt en relació amb la seva cura radical, amb 
el no-res (o bé Déu, ja que el desig d’una unió mystica amb Déu 
és el mateix que el desig que tenen els budistes del no-res, de la 
nirvana). Entre els sacerdots tot esdevé concretament més 
perillós, no solament la medicina i els remeis, sinó també l’orgull, 
la venjança, la sagacitat, el llibertinatge, l’amor, l’afany de poder, 
la virtut, la malaltia. Tanmateix, amb cert esperit de justícia 
podria afegir-se també que només en el camp d’aquesta forma 
existencial de l’home essencialment perillosa, la sacerdotal, 
l’home ha esdevingut en general una bèstia interessant i que 
només aquí l’ànima humana ha aconseguit una fondària en un 
sentit superior, fent-se perversa. Heus ací les dues formes 
fonamentals de la superioritat que ha tingut fins ara l’home sobre 
qualsevol altra bèstia...! 
 

* Silas Weir Mitchell (1829-1914). Neuròleg i escriptor nord-
americà que aplicava un tractament per a les malalties nervioses 
a base de massatge, aïlla ment i repòs. 
  
7 
[La revolta dels esclaus] 
 
Hom ja haurà endevinat amb quina facilitat la forma de valoració 
sacerdotal pot separar-se de la forma de valoració cavallerosa i 
aristocràtica, i convertir-se més tard en la seva contraposició. 
Això es fomenta especialment cada vegada que s’enfronten per 
gelosia la casta dels sacerdots i la casta dels guerrers, i no es 
volen posar d’acord pel que fa a l’honor i la glòria. Els judicis de 
valor dels cavallers i dels aristòcrates tenen com a pressupòsit 
una corporalitat plena de vigor, una salut florent, rica, fins i tot 
sobreïxent, juntament amb allò que requereix la seva 
conservació: la guerra, l’aventura, la caça, la dansa, els torneigs 
i, en general, tot allò que implica en ell mateix una acció 
vigorosa, lliure, vivaç i alegre. La forma de valoració de la 
noblesa sacerdotal té, com ja hem vist, uns pressupòsits 
diferents: quan es tracta de guerra, tot li va malament! 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. Els 
personatges de la història universal que han odiat més han estat 
sempre sacerdots, incloent-hi aquells qui han odiat amb més 
enginy: al costat de l’esperit de venjança sacerdotal qualsevol 
altre esperit no té cap importància. La història de la humanitat 
seria una cosa completament estúpida sense l’esperit que li ha 
pervingut de part dels impotents. Considerem tot seguit 
l’exemple més rellevant. Tot el que s’ha fet a la terra contra «els 
nobles» «els poderosos», «els senyors», «els potentats» no val la 
pena de tractar en comparació amb allò que han fet contra ells 
els jueus: els jueus, aquell poble sacerdotal que en relació amb 
els seus enemics i subjugadors només sabé donar-se per ben 
satisfet al cap davall amb un capgirament radical de llurs valors, 
és a dir, amb un acte de venjança del tipus més espiritual. Això 
és l’única cosa que esqueia precisament a un poble sacerdotal, al 
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poble que tenia la dèria més reaccionària de venjar-se 
sacerdotalment. 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...«Ja se sap qui ha heretat aquest sistema de 
capgirament jueu... Tocant a la iniciativa monstruosa i funesta 
fora de mida que prengueren els jueus amb aquesta declaració 
de guerra que és la més fona mental de totes, recordo una frase 
a la qual vaig arribar en una altra avinentesa (a Més enllà del bé i 
del mal), referent al fet que amb els jueus comença la revolta 
dels esclaus pel que fa a la moral, aquella revolta que té al 
darrere una història de dos mil anys i que actualment hem 
perdut de vista per la simple raó que triomfà... 
 
8 
[El cristianisme] 
Però és que no ho enteneu? És que sou cecs i incapaços de veure 
una cosa que ha necessitat dos mil anys per a triomfar...? No hi 
ha cap motiu per a meravellar se’n: totes les coses que duren 
molt temps són difícils de veure, són difícils d’albirar. Tanmateix, 
això és el que s’esdevingué: del tronc de l’arbre de la venjança i 
de l’o di, de l’odi jueu, de l’odi més pregon i sublim, és a dir, de 
l’odi que produeix ideals i destrueix valors, de l’odi que mai no ha 
tingut parió a la terra, brostà una cosa igualment incomparable, 
un nou amor, l’amor més pregon i més sublim de totes les menes 
d’amor. I de quin altre tronc podia haver brostat...? Que ningú 
no pensi, tanmateix, que brostà per exemple com la negació 
pròpia d’aquella set de venjança, com la contraposició de l’odi 
jueu! No. La veritat és la contrària! Aquest amor brostà d’ell com 
la seva corona, com la corona triomfant que s’eixamplava com 

més va més en la claredat més diàfana i a ple sol, un amor que 
en el reial me de la llum i de l’altura tendia amb el mateix deler 
als mateixos objectius d’aquell odi: a la victòria, a la depredació, 
a la seducció, amb el mateix afany amb què les arrels d’aquell 
odi s’endinsaven cada cop amb més penetració i cobejança en tot 
allò que tenia una fondària i era pervers. Aquell Jesús de 
Natzaret, com a evangeli vivent de l’amor, aquell «salvador» que 
portava la felicitat i la victòria als pobres, als malalts, als 
pecadors, no fou precisament la seducció en la seva forma més 
inquietant i irresistible, la seducció i la marrada devers aquells 
mateixos valors jueus i aquelles mateixes innovacions de l’ideal? 
No aconseguí Israel, precisament amb la marrada d’aquell 
«salvador», d’aquell qui aparentment contradigué i dissolgué 
Israel, el darrer objectiu del seu desig sublim de venjança? No 
pertany a la màgia negra i oculta d’una política veritablement 
elevada de la venjança, d’u na venjança prèsbita, subterrània, 
que ho arrabassa tot lentament i que ho calcula tot per 
endavant, el fet que el mateix poble d’Israel hagués de negar i 
de clavar en creu davant de tothom, com si fos el seu enemic 
mortal, el mateix instrument de la seva venjança, per tal que 
«tothom», és a dir, tots els adversaris d’Israel, pogués picar a la 
insabuda aquest ham concret? D’altra banda, és possible 
d’imaginar-se en general, a partir de qualsevol refina ment de 
l’esperit, un ham més perillós? És possible d’imaginar-se quelcom 
que sigui igual en força seductora, embriagadora, narcotitzadora, 
depravadora, a aquell símbol de la «creu sagrada», a aquella 
paradoxa escruixidora d’un «Déu clavat en creu», a aquell misteri 
d’una crueltat inimaginable en darrer terme, tan manifesta, i 
d’una autocrucifixió de Déu destinada a la salvació de l’home...1 
Si més no, és veritat que sub hoc signo Israel ha anat triomfant 
sempre fins ara, amb la seva venjança i amb la seva inversió de 
tots els valors, sobre tots els altres ideals, sobre tots els ideals 
més nobles... 
 
9 
[L’església] 
 
«—Però, per què parleu vós encara d’ideals més nobles? 
Acceptem els fets: ha vençut el poble —o "els esclaus", o "la 
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plebs", o "el ramat", o com vulgueu anomenar-ho— i, si això s’ha 
esdevingut mitjançant els jueus, oidà!, aleshores és que dins la 
història universal cap poble mai no havia tingut una missió com 
aquesta. "Els senyors" han perdut. Ha guanyat la moral de 
l’home vulgar. Hom pot prendre alhora aquesta victòria com un 
enverinament de la sang (ja que ha barrejat i confós les races). 
No ho nego. Però, sens dubte, aquesta intoxicació ha reeixit. 
L’"allibe-rament" del gènere humà (és a dir, el seu alliberament 
pel que fa als "senyors") va per bon camí. Palesament tot esdevé 
jueu, o cristià, o plebeu (tant se val quin mot s’empri!). 
L’anadura d’a quest enverinament a través de tot el cos de la 
humanitat sembla impossible d’aturar. Des d’ara el seu ritme i la 
seva marxa poden ser fins i tot cada cop més lents, més subtils, 
més inoïbles, més prudents. Tenen molt de temps per 
endavant... En aquest sentit, correspon encara actualment a 
l’església una tasca necessària? Té encara en general un dret a 
l’existència o bé hom en podria prescindir? Quaeritur [es 
pregunta]. Sembla que més aviat frena i impedeix aquella 
anadura, en lloc d’activar-la? Això, tanmateix, podria constituir 
precisament la seva utilitat... Sens dubte, a poc a poc es va 
tornant una cosa matussera i basta que repugna a una 
intel•ligència delicada, a un gust pròpiament modern. No hauria 
de refinar-se una mica, si més no...? Actualment, en lloc de 
seduir, aliena... Si l’Església no existís, qui de nosaltres seria de 
fet un lliure pensador? Allò que ens repugna és l’Església, no pas 
el seu verí... Deixant de banda l’Església, també nosaltres 
apreciem aquest verí...» Aquesta és la cloenda a les meves 
paraules per part d’un «lliure pensador», d’una bèstia honrada, 
tal com ho ha pro vat prou, d’un demòcrata a més a més. 
M’havia escoltat fins ara i no suportava sentir el meu silenci, ja 
que en aquest punt he de callar moltes coses. 
 
10 
[El ressentiment creador] 
 
La revolta dels esclaus en la moral comença quan el mateix res 
sentiment 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 fona mental, 
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 menys preu, 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 ser adversari in effigie, 
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 les nuances gairebé 
benvolents que l’aristocràcia grega, per exemple, posa en tots 
aquells mots amb els quals es distingeix ella mateixa del poble 
baix. 
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És curiós de veu re 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 “deilos”, 
“deilamon”, “ponproç”, “moxterós”)*; d’aquests mots, els dos 
darrers qualifiquen pròpia ment l’home vulgar com a esclau que 
treballa i animal de càrrega). Es 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 no tan 
sols en el menyspreu no es nega ella mateixa (els filòlegs han de 
recordar en quin sentit s’empren “oiros, arolbos, lemon, 
distexein, eruforà”)** Els «ben nascuts» es consideraven 
precisament com els «feliços».  
 
* Els dos primers: vergonyós. Dolent, covard; els dos últims: 
infeliç, dissortat, dolent. 
** Els tres primers: infeliç, desgraciat; el penúltim: ser infeliç, 
tenir mala sort; l’últim: dissort, misèria. 
 
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 de 
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 eòTipoVcTEtv [actuar bé, trobar-se 
bé de salut]). Tot això es contraposa en gran mesura a la 
«felicitat» concebuda en el grau dels impotents, dels 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 passi va. Mentre que l’home noble viu davant seu amb 
una confiança i una sinceritat (el terme yevvocíoç «aristòcrata de 

naixement», remarca la nuance «sincer» i fins i tot «ingenu»), 
l’home del res sentiment 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 darrere, 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 cer ta 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 
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 
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 indi vidus 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 
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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! 
 
11 
[L’home mediocre/l’home superior] 
 
En l’home noble s’esdevé exactament el contrari: concep la idea 
fonamental de «bo» d’una forma prèvia i espontània, és a dir, a 
partir de la seva pròpia persona i només a partir d’això es fa una 
idea d’allò que és «dolent». 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, un color complementari, 
mentre que el segon concepte és quelcom d’original, el 
començament, Y 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, simple ment acolorat, interpretat i vist 
de reüll per la mirada plena de verí del ressentiment. En aquest 
punt, no volem negar una cosa: aquell qui ha conegut els 
«homes bons» només com a enemics, no ha conegut res més 
que enemics perversos, i els mateixos homes que foren reprimits 
d’una forma tan dura, per la moralitat, per la veneració, pels 
costums, per l’agraïment i sobretot per la vigilància mútua, per la 
rivalitat interpares, aquells homes que d’altra ban da es 
manifestaren en llur capteniment mutu amb una tendència tan 
creadora pel que fa a la consideració envers els altres, a 
l’autodomini, a la delicadesa, a la fidelitat, a l’urc i a l’amistat, no 
són molt millors cap enfora, allí on està l’element aliè, allí on 

comença la naturalesa aliena, que bèsties de rapinya deixades en 
llibertat. Allí gaudeixen de la llibertat tocant a qualsevol obligació 
social, a la selva s’alliberen de la tensió que produeixen una 
reclusió i un tancament excessius en la pau de la comunitat, tor 
nen a la innocència pròpia de la consciència de les bèsties de 
rapinya, com a monstres alegres i contents que retornen tal 
vegada d’un seguit horrible d’assassinats, d’incendis, de 
violacions, de tortures, amb una insolència i una serenitat 
anímica similars a les dels estudiants que només han fet una 
entremaliadura, convençuts que els poetes tindran altra vegada 
quelcom per a cantar i per a lloar durant molt temps. A la base 
de totes aquestes races nobles no es pot deixar de reconèixer la 
bèstia de rapinya, l’esplèndida bèstia rossa que vagareja 
cobejant despulles i victòries. De tant en tant cal que aquesta 
base oculta es descarregui. La bèstia ha de sortir fora altra 
vegada, ha de tornar de bell nou a la selva. En aquesta 
necessitat tots són iguals: l’aristocràcia romana, l’àrab, la 
germànica, la japonesa, els herois homèrics, els víkings 
escandinaus. Pertot arreu a on han anat, les races nobles han 
deixat el concepte «bàrbar» en tots els seus vestigis. Fins i tot en 
la seva cultura més enlairada es descobreix una consciència 
d’aquest fet i una autosatisfacció (per exemple, quan Pèricles diu 
als seus atenesos en aquella cèlebre oració fúnebre: «La nostra 
gosadia ha penetrat en totes les terres i en tots els mars, deixant 
pertot monuments perdurables tant pel que fa al bé com pel que 
fa al mal»}. Aquesta «gosadia» de les races nobles, que es 
manifesta d’una forma esbojarrada, absurda, sobtada, el caràcter 
imprevisible i inversemblant de llurs empreses —Pèricles remarca 
amb orgull la pfyQvyila [despreocupació] dels atenesos—, llur 
indiferència i llur menyspreu pel que fa a la seguretat, al cos, a la 
vida, a la comoditat, la seva joia espantosa i la profunditat del 
plaer que senten en totes les seves destruccions, en totes les 
voluptuositats que experimenten en la Victòria i en la crueltat: 
tot això es resumí per part d’aquells qui ho patiren en la imatge 
del ‘bàrbar», de 1’«enemic pervers», com és ara el «got», el 
«vàndal». La profunda i gèlida desconfiança que suscita 
l’alemany així que arriba al poder, com torna a passar ara, 
continua essent un residu d’aquell terror inextingible amb què 
Europa ha contemplat durant segles la fúria de la bèstia rossa 
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germànica (per bé que entre els antics germànics i nosaltres, els 
alemanys, gairebé no hi ha cap parentesc ideològic, com tampoc 
cap parentesc sanguini). Una vegada vaig posar en relleu la 
perplexitat d’Hesíode quan reflexionava sobre el discurs de les 
èpoques culturals i intentava d’expressar-les a base de l’or, de 
l’argent i del bronze. No sabé desfer la contradicció que li oferia 
el món d’Homer, tan magnífic, però també alhora tan horrorós i 
violent, sinó fent d’una sola època dues èpoques diferents que 
aleshores situa en relació correlativa: en primer lloc l’època dels 
herois i dels semidéus de Troia i de Tebes, tal com aquell món 
havia restat en la memòria de les generacions nobles que tenien 
en ell llurs avantpassats, i en segon lloc l’època de bronze, tal 
com aquell mateix món apareixia als ulls dels qui descendien dels 
humiliats, dels depredats, dels maltractats, dels exiliats, dels 
venuts com a esclaus, com una època de bronze, tal com hem 
dit, dura, freda, cruel, sense sentiment i sense cons ciència, que 
tot ho xemica i amara de sang. Encara que fos veritat allò que 
avui dia es considera en tot cas com una «veritat», és a saber, 
que el sentit de qualsevol cultura sigui precisament el d’extreure 
de l’animal de rapinya anomenat «home» un animal mansuet i 
civilitzat, un animal domèstic, indubtablement caldria considerar 
tots aquells instints de reacció i de ressentiment amb l’ajut dels 
quals foren humiliades i dominades al capdavall les generacions 
nobles, conjuntament amb els seus ideals, com els autèntics 
instruments de la cultura. Amb això, tanmateix, no s’hauria dit 
pas encara que els portadors d’aquells instints representin alhora 
personalment la cultura. El contrari no seria sola ment probable. 
No. Actualment és quelcom de palesi Aquests portadors dels 
instints que humilien i que cobegen un rescabalament, els 
descendents de tot esclavatge, europeu i no europeu, i 
especialment de qualsevol població prearia, representen r 
endarreriment de la humanitat! Aquests «instruments de la 
cultura» són un fet vergonyós de l’home i, en general, són més 
aviat una sos pita, un argument contrari a la «cultura»! Hom pot 
sentir-se amb tot el dret de témer encara i capguardar-se de la 
bèstia rossa que es troba al fons de totes les races nobles. Això 
no obstant, qui no preferiria cent vegades més témer, si alhora 
pot meravellar-se, que no pas deixar de tenir por, però no poder 
alliberar-se mai més de la visió fastigosa dels descastats, dels 

éssers empetitits, atrofiats, enverinats? I no constitueix això la 
nostra fatalitat? 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 verm de l’«home» es troba i formigueja en primer 
terme, que l’«home mansuet», l’home irremissiblement mediocre 
i ensopit, hagi après a sentir-se com a objectiu i cimall, com a 
sentit de la història, com a «home superior», que tingui 
certament un dret de considerar-se d’aquesta manera, per tal 
com se sent lluny de la multitud de descastats, malalts, cansats, 
desgastats, a què actualment comença a pudir Europa, i per tant 
com una cosa si més no relativament encertada, si més no capaç 
encara de viure, si més no capaç de dir sí a la vida... 
 
12 
[Nihilisme] 
 
No puc reprimir en aquest punt un sanglot ni malmetre una 
darrera esperança. Què és concretament allò que em resulta 
totalment insuportable? Què és allò que únicament no puc 
destruir, que m’ofega i em fa sedejar mortalment? Es tracta 
d’una atmosfera dolenta, d’una atmosfera dolenta! Es tracta del 
fet que una cosa descastada es trobi al meu costat, que hagi 
d’olorar les vísceres d’una ànima descastada...! D’altra banda, 
què no suporta hom pel que fa a necessitats, privacions, mal 
temps, malalties, cansa ments, isolaments? Al capdavall hom 
s’acostuma a tot, des del moment que ha nascut per a una 
existència subterrània i combativa. Hom es revela cada cop de 
bell nou, experimentant contí nuament la seva hora daurada de 
la Victòria. I aleshores hom es troba allí tal com ha nascut: 
irrompible, amb tibantor, disposat a assolir quelcom de nou, 
quelcom de més difícil encara, quelcom de més llunyà, igual com 
un arc que no fa res més que tibar-se amb més força quan 
experimenta qualsevol necessitat. De tant en tant, nogensmenys, 
concediu-me —suposant que hi hagi deesses celestials que 
concedeixin coses més enllà del bé i del mal— una sola visió. 
Concediu-me una sola visió tocant a quelcom perfecte, a quelcom 
definitivament acabat, feliç, poderós, victoriós, a quelcom que 
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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..A 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... Actual ment no 
albirem res que desitgi ser més gran. Sospitem que tot s’ensorra, 
que tot s’ensorra com més 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... 
 
13 
[El feble que es disfressa de fort] 
 
Però tornem al punt que havíem deixat. El problema de Y altre 
ori gen 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 sor 
prendre el fet que els anyells siguin rancorosos envers les gran 
aus de rapinya. L’única cosa que no es pot fer raonablement és 
retreu re 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’és ser 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’a quest 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 de 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 darrere 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» darrere 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 han 
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 i de l’odi emprin 
aquesta fe en benefici propi ni que, al capdavall, no en 
mantinguin cap altra amb tan- 
ta fervor com la que sosté que el fon 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 per l’astúcia venjativa de la impotència, i 
diuen: «Siguem diferents dels perversos, és a dir, bons! I bo 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 i no exigeix 
gaire a la vida, igual com nosaltres, els pacients, els humils, els 
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justos», si s’escolten 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, que 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 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 a llibertat i 
llur manera de ser concreta i determinada com un mèrit i un 
guany. 
 
 
14 
[Fàbrica d’ideals] 
 
Vol algú mirar cap avall i contemplar el misteri de com es fabri-
quen els ideals a la terra? Qui té valor per a fer-ho...? Esplèndid! 
Aquí la mirada s’obre vers aquest obrador fosc. Espereu una 
mica, senyor Indiscret i Temerari. Els vostres ulls han d’acostu-
mar-se primerament a aquesta llum falsa que s’irisa... Així! Prou! 
Ara parleu! Que s’esdevé allí al dessota? Expliqueu allò que 
veieu, vós que sou l’home de la curiositat més perillosa. Ara sóc 
jo el qui escolta. 
 
—No veig res, però sento molt millor. Es tracta d’un murmuri i 
d’un xiuxiueig cauts, malignes, suaus, que provenen de tots els 

angles i de tots els racons. Em sembla que hom diu mentides. 
Una suavitat dolça s’enganxa a cada so. No hi ha dubte que la 
feblesa ha de convertir-se fal·laçment en mèrit i guany. És 
exactament tal com vós heu dit. 
—Endavant! 
—I la impotència que no es rescabala es converteix en «bondat», 
la baixesa plena de temença es converteix en «humilitat», la 
submissió a aquells qui s’odia es converteix en «obediència» (és 
a dir, obediència a un del qual diuen que mana i determina 
aquesta submissió, a un que anomenen Déu). Allò que és inofen-
siu en el feble, la mateixa covardia, que en té molta, la seva acti-
tud d’esperar a la porta, la seva actitud d’haver d’esperar 
necessàriament, rep aquí un bon nom: el de «paciència», i 
s’anomena també la virtut. El fet de no poder venjar-se 
s’anomena no voler venjar-se i fins i tot potser perdó («com que 
ells no saben pas el que fan, només nosaltres sabem el que ells 
fan!»). Hom parla també de 1’«amor als seus enemics» i, a més 
a més, sua. 
—Endavant! 
—No hi ha cap dubte que tota aquesta gent que murmura i ho 
falsifica tot és miserable, per bé que s’apleguen i s’escalfen 
mútuament. Em diuen, tanmateix, que la seva misèria és una 
elecció i una distinció de Déu, que hom pega als gossos que més 
estima. Diuen també que tal vegada aquesta misèria és una 
preparació, una prova, un ensenyament. Potser és més que tot 
això. Potser és quelcom que un dia serà compensat i pagat amb 
interessos enormes, no en or, sinó en felicitat. Això ho anomenen 
«la benaurança». 
—Endavant! 
—Ara em volen fer creure que ells no solament són millors que 
els poderosos, que els senyors de la terra, els gargalls dels quals 
han de llepar (no per por, certament, no per por, sinó perquè 
Déu ordena de respectar qualsevol superioritat), em volen fer 
creure que no solament són millors, sinó que també són més 
«feliços» o, si més no, que un dia seran més feliços. Prou, tan-
mateix, prou! No puc suportar-ho més. És una atmosfera dolen-
ta. Una atmosfera dolenta! Em fa l’efecte que aquest obrador on 
es fabriquen ideals put a mentides manifestes. 
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—No! Espereu una mica! Encara no heu dit res de l’obra mestra 
d’aquests nigromàntics que produeixen blancor, llet i innocència 
a base de tot allò que és negre. No heu notat quina és la seva 
plenitud pel que fa al refinament? No heu notat quin és el seu tri-
pijoc propi d’artistes, tan agosarat, tan fi, tan enginyós, tan men-
tider? Pareu esment! Aquestes bèsties de celler, plenes de ven-
jança i d’odi, què en fan concretament, de la venjança i de l’odi? 
Heu sentit alguna vegada aquests mots? Si haguéssiu de refiar-
vos únicament de les seves paraules, sospitaríeu que us trobeu 
manifestament enmig dels homes del ressentiment? 
—Ja ho entenc. He d’obrir de bell nou les meves oïdes (ai!, ai!, 
ai! i tancar el nas). Ara sento per primera vegada allò que ja 
deien tan sovint: «Nosaltres, els bons, nosaltres som els justos». 
Allò que exigeixen no ho anomenen rescabalament, sinó «el 
triomf de la justícia». Allò que odien no és el seu enemic, no. Ells 
odien la «injustícia», l’«ateisme». Allò que creuen i esperen no és 
l’esperança de la venjança, l’embriaguesa de la venjança dolça 
(Homer ja l’anomenava «més dolça que la mel»), sinó la victòria 
de Déu, la victòria del Déu just sobre els ateus. Allò que només 
poden estimar a la terra no són pas els seus germans en l’odi, 
sinó els seus «germans en l’amor», tal com ells diuen, tots els 
bons i justos que hi ha a la terra. 
—I com anomenen allò que els serveix de consol enfront de tots 
els patiments de la vida, llur fantasmagoria tocant a la felicitat 
futura viscuda per endavant? 
—Com l’anomenen? Ho he sentit bé? L’anomenen «el judici 
final», la vinguda del seu reialme, del «reialme de Déu». 
Mentrestant, tanmateix, viuen «en la fe», «en l’amor», «en 
l’esperança». 
—Prou! Prou! Ja n’hi ha prou! 
 
15 
[Esperança d’un més enllà?] 
 
En la fe en què? En l’amor envers què? En l’esperança de què? 
De tant en tant aquests febles volen ser també els forts i no hi ha 
dubte que algun dia ha d’arribar també el seu «reialme», 
anomenat entre ells simplement «el reialme de Déu», tal com 
hem dit. En tot són molt humils! Per tal d’experimentar això, cal 

viure molt temps, dellà la mort. Cal la vida eterna per tal de 
poder recompensar també eternament en el «reialme de Déu» 
aquella vida a la terra «en la fe», «en l’amor», «en l’esperança». 
Però, què ha de recompensar-se? Amb què ha de recompensar-
se...? Em fa l’efecte que el Dant s’erra grollerament quan, amb 
una ingenuïtat que inspira horror, posa damunt la porta del seu 
infern aquella inscripció: «A mi també em creà l’amor etern». En 
tot cas, damunt la porta del paradís cristià i de la seva 
«benaurança eterna» hi escauria millor i amb més dret aquesta 
altra inscripció: «A mi també em creà Y odi etern». I això tot 
suposant que una veritat pugui col•locar-se damunt la porta que 
mena a una mentida! Per què, en què consisteix la benaurança 
d’aquell paradís...? Potser nosaltres mateixos ja ho 
endevinaríem. Tanmateix, és millor que ens ho testimoniï 
expressament una autoritat que no pot menys prear-se pel que 
fa a aquestes qüestions: Tomàs d’Aquino, el gran mestre i sant. 
«Beati in regno coelesti», diu amb una dolcesa simi lar a la d’un 
anyell, «videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis 
complaceat » (Els benaventurats veuran al reialme celestial les 
penes dels condemnats, per tal que els satisfaci més llur 
benaventurança.) 
 
O voleu sentir-ho en un to més enèrgic, de llavis per exemple 
d’un victoriós pare de l’Església que dissuadia els seus cristians 
de participar en les voluptuositats cruels dels espectacles 
públics? Per què, concretament? «La fe ens ofereix, certament, 
molt més» —diu a De spectac. c. 29ss.—, «quelcom molt més 
fort. Gràcies a la redempció tenim, certament, al nostre abast 
uns gaudis totalment diferents. En lloc d’atletes, tenim els 
nostres màrtirs. Si volem sang, tenim de fet la sang de Crist... 
Però, quines coses úniques ens esperen el dia del seu retorn, el 
dia del seu triomf!» I continua dient aquell visionari enartat: 
«Però encara hi ha d’altres espectacles, aquell darrer i perpetu 
dia del judici, aquell dia inesperat per part de les nacions, aquell 
dia del qual es mofen, quan aquesta vetustat tan gran del món i 
tantes generacions seves es consumiran en un foc comú. Quin 
espectacle tan grandiós es veurà aleshores! Quantes coses 
admiraré! De quantes coses em burlaré! Allí gaudiré! Allí 
exultaré, tot contemplant com tants reis i tan grans, dels quals 
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es deia que havien estat rebuts al cel gemeguen en pregones 
tenebres amb el mateix Júpiter i amb els seus mateixos 
testimonis! Tot contemplant com els governadors de les 
províncies que perseguiren el nom del Senyor es fonen en flames 
més cruels que aquelles flames insultants amb les quals ells 
mateixos s’encrueliren contra els cristians! Tot contemplant a 
més a més com aquells savis filòsofs s’enrojolen davant dels seus 
deixebles que es cremen alhora, aquells filòsofs que els 
persuadien que res no pertany a Déu, que els asseguraven que 
les ànimes no existeixen o bé que no tornaran a llurs cossos 
primitius! Tot contemplant també com tremolen els poetes, no 
davant del tribunal de Radamant ni de Minos, sinó davant del 
tribunal de Crist que no esperaven! Aleshores escoltaré més els 
actors tràgics, és a dir, seran més eloqüents (com millor sigui la 
veu, més forts seran els crits) en llur pròpia dissort. Aleshores 
coneixeré els histrions, molt més àgils a causa del foc. Aleshores 
contemplaré l’auriga, completament vermell en el seu carro ple 
de flames. Aleshores contemplaré els atletes llançant la javelina, 
no pas al gimnàs, sinó enmig del foc, si és que llavors vulgui 
veure’ls vius i no prefereixi de dirigir una mirada insaciable vers 
aquells que s’encrueliren amb el Senyor. «Heus aquí aquell», 
diré, «qui era el fill del fuster o de la prostituta (a partir d’aquí 
Tertul·lià es dirigeix als jueus, com ho palesa tot el que ve a 
continuació de la mare de Jesús, coneguda pel Talmud), el 
destructor del dissabte, el samarità i el qui tenia un dimoni. Heus 
aquí aquell qui aconseguíreu de Judes. Heus aquí aquell qui fou 
colpejat amb una canya i amb bufetades, humiliat amb 
escopinades, sadollat amb fel i vinagre. Heus aquí aquell qui fou 
robat d’amagat pels seus deixebles per tal que es digués que 
havia ressuscitat o que el jardiner tragué a fi que la multitud de 
visitants no malmetés els seus enciams». Quin pretor, quin 
cònsol, quin qüestor, quin sacerdot podrà concedir-te amb tota la 
seva llarguesa que contemplis unes coses com aquestes, que 
exultis amb unes coses com aquestes? i, tanmateix, en certa 
manera per la fe ja les tenim representades en l’esperit que les 
imagina. A més a més, quines són aquelles coses que ni l’ull ha 
vist, ni l’oïda ha sentit, ni han entrat en el cor de l’home? (1 Cor 
2, 9). Crec que són més agradables que el circ (llotges i gallines, 
o bé, segons altres, representació còmica i representació 

tràgica), que les dues formes de teatre i que tots els estadis. Per 
fiem: així està escrit. 
 
16 
[Conclusió: bo i dolent/bo i pervers] 
 
Arribem a la conclusió. «Bo i dolent», «bo i pervers»: ambdós 
valors contraposats han lliurat una batalla terrible a la terra que 
ha durat mil·lennis i, per bé que el segon valor ja s’ha imposat 
des de fa molt temps, encara hi ha llocs actualment on la batalla 
continua sense decidir-se. Hom podria dir fins i tot que la batalla 
s’ha dut més amunt encara en aquest temps intermedi i que, 
precisament per això, s’ha fet encara més pregona, més 
espiritual, de manera que avui dia potser no hi ha cap signe més 
decisiu de la «naturalesa superior» de la naturalesa espiritual, 
que el fet de trobar-se dividit en aquell sentit concret i de ser 
encara veritablement un lloc de combat per a aquells elements 
contraposats. El símbol d’aquest combat, escrit en un llibre que 
encara avui pot llegir-se malgrat que ha romàs durant tota la 
història de la humanitat, fa d’aquesta manera: «Roma contra 
Judea i Judea contra Roma». Fins ara no hi ha hagut un 
esdeveniment tan gran com aquesta batalla, com aquest 
plantejament, com aquesta oposició d’enemistat mortal. Roma 
trobava en el jueu una cosa semblant a la mateixa 
antinaturalesa, quelcom d’idèntic al seu monstre antipòdic. A 
Roma el jueu es considerava «convicte d’odi contra tot el gènere 
humà». I tenien raó, mentre hom té dret a unir intrínsecament la 
salvació i el futur del gènere humà amb el domini incondicional 
dels valors aristocràtics, dels valors romans. En canvi, què senti-
ren els romans contra Roma? S’endevina per innombrables indi-
cis. N’hi ha prou, tanmateix, de recordar altra vegada l’Apocalipsi 
de Joan, el més irat de tots els rampells que s’han escrit i que té 
la venjança a la consciència. (No ha de menysprear-se, a més a 
més, la pregona conseqüència de l’instint cristià en el fet de 
posar a la capçalera d’aquest llibre de l’odi precisament el nom 
del deixeble de l’amor, d’aquell al qual atribuí igualment 
l’autoritat d’aquell evangeli ple d’enamorament i d’exaltació. En 
això hi ha una part de veritat, per bé que fos necessària una gran 
falsificació literària per a arribar a aquest objectiu.) Els romans 
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foren certament els forts i els nobles, de manera que mai no han 
existit a la terra de tan forts i de tan nobles, ni tan sols en 
somnis. Qualsevol residu llur, qualsevol inscripció entusiasma, en 
el supòsit que s’endevini que hi ha escrit. Els jueus, al contrari, 
foren aquell poble sacerdotal del ressentiment par excellence que 
posseïa una genialitat única pel que fa a la moral popular. N’hi ha 
prou de comparar amb els jueus els pobles dotats de 
característiques similars, com per exemple els xinesos o els 
alemanys, per comprendre què és de primera categoria i què 
n’és de cinquena. Mentrestant, quin d’ells ha vençut: Roma o 
Judea? Sobre això, no hi ha cap dubte, no cal dir-ho. Pensem, en 
efecte, davant qui s’inclina actualment la gent a la mateixa 
Roma, com si fos la quintaessència de tots els valors suprems, i 
no solament a Roma, sinó gairebé a mig món, a tot arreu on 
l’home s’ha tornat mansuet o vol tornar-se mansuet. La gent 
s’inclina davant tres jueus, com sabem, i una jueva (Jesús de 
Natzaret, el pescador Pere, el fabricant de catifes Pau i la mare 
de Jesús, citat en primer lloc, anomenada Maria). Això cal 
remarcar-ho amb molta claredat: no hi ha cap dubte que Roma 
fou vençuda. Nogensmenys, es produí en el renaixement una 
resurrecció magnífica i misteriosa de l’ideal clàssic, de la forma 
de valoració noble de totes les coses. Fins i tot Roma es mogué 
com un mort aparent que es deixondeix sota la pressió de la 
nova Roma, construïda sobre la Roma judaïtzada que oferia 
l’aspecte d’una sinagoga ecumènica i que s’anomenava 
«Església». Tot seguit, tanmateix, triomfa altra vegada Judea 
gràcies a aquell moviment fonamentalment plebeu (alemany i 
anglès) del ressentiment, que s’anomena la Reforma, afegint-hi 
allò que havia de sortir-ne necessàriament: la restauració de l’Es-
glésia i també la restauració de l’antiga tranquil·litat sepulcral de 
la Roma clàssica. En un sentit fins i tot més pregon i més decisiu 
que el d’aleshores, Judea aconseguí altra vegada la victòria sobre 
l’ideal clàssic amb la Revolució francesa. La darrera noblesa polí-
tica que existia a Europa, la dels segles disset i divuit francesos, 
caigué sota els instints populars del ressentiment. Mai no se sentí 
a la terra una gaubança tan gran, un entusiasme tan sorollós! 
Certament, enmig de tot això s’esdevingué el fenomen més enor-
me, el fenomen més inesperat: el mateix ideal antic aparegué als 
ulls i a la consciència de la humanitat altra vegada en vida i amb 

un faust extraordinari. Altra vegada, enfront de l’antic i mentider 
sant i senya del ressentiment tocant al privilegi dels qui són 
majoria, enfront de la voluntat d’humiliació, d’enviliment, 
d’equilibri, de davallada i crepuscle de l’home, ressona amb més 
força, amb més nitidesa, amb més penetració que mai, el sant i 
senya contrari, temible i encisador, tocant al privilegi dels qui són 
minoria\ Com una darrera indicació de quin era Y altre camí, 
aparegué Napoleó, aquell home de singularitat extrema, l’home 
nascut més tardívolament de tots els que han existit mai, i en ell 
es féu carn el problema de V ideal noble en ell mateix. Pensem 
bé de quin problema es tracta: Napoleó, aquella síntesi d’ésser 
inhumà i de superhome... 
 
17 
[Més enllà d’allò que és bo i d’allò que és dolent] 
S’acaba tot amb això? Es lliurà ad acta per sempre aquella con-
traposició d’ideals, que fou la més gran de totes les contraposi-
cions? O bé només s’ajorna, s’ajorna durant molt temps...? No 
hauria d’haver de produir-se alguna vegada una gran flamarada 
d’aquell antic incendi, encara més temible i preparada durant 
molt més temps? Més encara: no hauria de desitjar-se 
concretament això amb totes les forces? No hauria de voler-se 
fins i tot? No hauria àdhuc d’exigir-se...? Aquell qui, igual que els 
meus lectors, comenci a reflexionar, a continuar pensant, 
difícilment podrà amb això arribar aviat a la fi. Almenys per mi, 
tanmateix, hi ha un motiu suficient per a arribar a la fi, en el 
supòsit que des de fa temps ja ha quedat prou clar allò que vull, 
allò que vull concretament amb aquell sant i senya perillós que 
vaig escriure a la capçalera del meu darrer llibre: «Més enllà del 
bé i del mal...», la qual cosa no significa, si més no, «Més enllà 
d’allò que és bo i d’allò que és dolent». 
 
[La tasca del filòsof] 
 
Remarca: Aprofito l’avinentesa que em proporciona aquesta 
dissertació per a expressar públicament i formal un desig que fins 
ara només he manifestat en converses circumstancials amb 
alguns doctes i lletrats. Aquest desig és que alguna facultat de 
filologia volgués fer-se meritòria del foment d’estudis històrico-
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morals mitjançant la convocatòria d’un seguit de premis 
acadèmics. Tal vegada aquest llibre servirà per a donar un fort 
impuls precisa ment en aquesta direcció. Pel que fa a una 
possibilitat d’aquesta mena, proposem aquí la qüestió següent 
que mereix tant l’atenció de filòlegs i historiadors com la dels qui 
són veritables doc tes i lletrats professionals en filosofia. «Quins 
indicis proporciona la ciència del llenguatge, especialment la 
investigació etimològica, tocant a la història del desenvolupament 
dels conceptes morals?» 
 
D’altra banda, també és necessari certament d’aconseguir la 
participació dels fisiòlegs i dels metges pel que fa a aquests 
problemes (referents als valors que tenen les valoracions fetes 
fins ara). En aquest punt, pot concedir-se també als filòsofs 
professionals la tasca de fer d’advocats i de mitjancers en 
aquests casos concrets, després d’haver aconseguit en conjunt 
que la relació originàriament tan trencadissa i tan desconfiada 
entre filosofia, fisiologia i medicina, es converteixi en un 
intercanvi molt amistós i molt fructífer. De fet, totes les taules 
que estableixen allò que és bo, tots els imperatius expressats en 
la frase «has de» que coneix la història o bé la investigació 
etnològica, requereixen primer de tot una explicació i una 
interpretació de caràcter fisiològic, no pas psicològic. Tots ells 
esperen en la mateixa mesura una crítica per part de la ciència 
mèdica. La pregunta: «Quin valor té aquesta o aquella taula que 
estableix allò que és bo, aquesta o aquella «moral»?», ha de ser 
plantejada des de les perspectives més diverses. Concretament, 
la pregunta: «Per a què serveix aquest valor?», mai no serà 
esbrinada d’una forma prou acurada. Per exemple, una cosa que 
tingués un valor palès pel que fa a la duració extrema d’una raça 
(o bé a l’augment de les seves forces d’adaptació a un clima 
determinat, o bé al manteniment del nombre més gran 
d’individus) no tindria pas el mateix valor si es tractés, per 
exemple, de constituir un tipus més fort. El benefici de la majoria 
i el benefici de la minoria corresponen a punts de vista diferents i 
contraposats tocant als valors. El fet de sostenir ja per ell mateix 
que el primer benefici té un valor més enlairat, el deixarem a la 
ingenuïtat dels biòlegs anglesos... Des d’ara, totes les ciències 
han de preparar la tasca futura del filòsof, una tasca que cal 

concebre específicament en el sentit que el filòsof ha de 
solucionar el problema dels valors, en el sentit que ha de 
determinar la. jerarquia dels valors. 
 
FRIEDRICH NIETZSCHE, La genealogia de la moral, traducció de JOAN LEITA, 
edició a cura de JOSEP M. CALSAMI-GLIA, Editorial Laia, Textos Filosòfics, 
Barcelona 1981, p. 43-84. 
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