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1[84] La superació de la moral.
Fins ara l’home es conservava miserablement,
tractant malament i calumniant els impulsos que
li són més perillosos i adulant alhora servilment
els que el conserven.
Conquesta de nous poders i territoris
a) La voluntat de no veritat.
b) La voluntat de crueltat.
c) La voluntat de voluptuositat.
d) La voluntat de poder.
F. Nietzsche, Fragments pòstums, tardor de
1885-primavera de 1886.
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veritats immutables i dels fonaments eterns. Es

ser, Déu). De Nietzsche en endavant el que s’ha
la força del gest, considera el llenguatge com una
sofar amb el martell» i esberlar les idees, posa en
qüestió tota la tradició occidental que per a ell és
un intent de domesticar l’instint vital sotmetent-la
naments de la tradició occidental, i ens mostra que
sota paraules com "progrés", "raó" o "veritat" hi ha
tan sols mentides o errors, negació de la vida i inun home, soc dinamita») és, estrictament, fer saltar
tota una tradició de la cultura occidental) que sota
la promesa de felicitat i llibertat només ha produït
misèria emocional i dependència.
Tenia plena consciència de representar un
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a pensar des d’un novum radical: la voluntat de no
mida per segles de civilització platònica i cristiana.
A l’Anticrist, Nietzsche fa una observació que convé
tenir en compte per copsar l’originalitat de la seva
sang dels teòlegs. El pastor protestant és l’avi de
popular» és una condició indispensable per tal de
recuperar una vida creadora, que segles de repressió del cos havia convertit en nihilisme convertit en
passió trista.
inabastable) d’una genealogia de les passions trisdició intel·lectual que ens mena a cercar el sentit
es va imposar la tasca de pensar la vida sense cacom una festa o com un joc.

del jo vull enfrontat al tu has
mort els déus sinó també els deures i la tristor que
de la no veritat i d’instaurar el voler com a nou
principi de regulació de la vida humana. Cal entendre la voluntat de poder com un art de viure
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sucumbir a la veritat», diu en un fragment pòstum
de 1888 i aquesta voluntat estètica de no veritat és
una de les claus de la seva obra.
sof per a gent jove i no tan sols pel seu vitalisme,
seus millors lectors són adolescents que estrenen
la vida i no donen el món per perdonat. En ca-

El que Nietzsche ens diu és que cap concepte que
enganyifa trista. L’ètica que hem rebut de la tra-

tradicional de les grans paraules podem recuperar
l’espai de la creació que en un o altre moment ens
permeté separar-nos de la misèria purament anitan sols hi ha un deure: ser intempestiu, ser dinamita, abraçar la vida entesa com a gaudi, voSeria, però, un error greu reduir l’obra de Nietzsche només a un projecte d’enderroc del nihilisme.
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primer lloc, Nietzsche va proposar una concepció
com a voluntat de poder, per oposició a la imposcom a segon element fonamental, una concepció
no-intel·lectualista de la veritat. La veritat tan sols
el nucli d’una visió nihilista de la vida, Nietzsche
s’esforça per mostrar que la veritat, com la certesa,
han oblidat que ho són. En la vida, com en la cièn-

Finalment, el tercer element que es troba en
nealògica» de la història, entesa com una nova mamisèria de les passions tristes. És important ennostre darrere ni queda mai del tot superada. Les
tamorfosis, però mai no resten del tot abolides i

la manera com entre les mutacions diverses trointeressos en altres formes. Ser genealògic és enno és cap forma d’entendre el temps sinó un criteri
über
hen») que ha de ser superat.
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La vida de Nietzsche resulta especialment dra-

pliquen l’una per l’altra. A la Gaia Ciència
per davant dels més grans dolors i de les més altes
esperances» i no hi ha dubte que ho va fer, tot i
Sempre cal tenir en compte que Nietzsche fou un
personatge polimorf, perfectament capaç de defenque se l’hauria de trobar.
En un autoretrat que es troba a Més enllà de bo
i dolent
servar tres-centes façanes i també portar posades
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sempre va ser un personatge secret, amant dels
concepció burgesa i convencional de la vida. Per
coratge, el discerniment, la simpatia i la soledat.
una virtut, una tendència sublim i impetuosa a la
netedat, que endevina el que inevitablement hi ha
de brut en tot contacte d’home a home». Qui vul-

Nietzsche i el cercle viciós, ja
el deliri i el complot formen un tot indissoluble» i
o no correcte.
D’entrada, Nietzsche no va tenir mai allò que en

els seus ancestres pertanyien a la noblesa polonesa y que el seu cognom era una germanització de
de sòlids pastors luterans, predicadors de l‘evangeli des de moltes generacions enrere. El seu pare,
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petita comunitat pagesa, com ho havien estat tots
La meva vida
que va colpir la meva consciència va ser la malaltia del meu pare». La consciència nietzscheana de
viure en una societat malalta i reprimida li ve de

l’havia somniada setmanes abans. Podem imagiment convencional que transcorria sense altres
vida la idea de pecat, les tradicions més sòlides,
tric dels primers anys no s’hauria de passar per alt
rectoria de Lützen simbolitza allò que va odiar tota
la vida: el nihilisme, la repressió emocional, el fori el cristianisme.
Un cop orfe, a catorze anys, Nietzsche ingressa
havien estat alumnes personalitats culturals com
solitari, amb una personalitat introvertida, dominada per l’amor envers la seva mare i la seva germana Elisabeth, que de fet sempre van controlar la
seva vida de prop o de lluny. Des dels dotze anys
manera essencial, i sobre tot cria fama d’erudit i
minari, a vint anys es matricula a la universitat de
Friedrich Wilhelm Ritschl, quan aquest es traslla7
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passar-se per alt perquè afecta d’arrel la seva mao menys ocult i que amaga estructures que s’han
la recapitulació de la seva obra que és Ecce homo
-

Cal recordar que la joventut de Nietzsche és
oeuropea. L’orientalisme, més o menys fragmentari i mal paït, es va posar de moda a Alemanya i
-

desempallegar-se. L’any 1868 guanya el concurs
de la Universitat de Leipzig amb un estudi sobre
Les fonts de Diògenes Laerci
perquè hi troba un concepte de veritat d’origen no

L’any 1869 Nietzsche és nomenat professor adjunt a Basilea. Hi arriba sense opositar i només
per la recomanació dels seus mestres, perquè se’l
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