
TEXTOS DE NIETZSCHE 

A.   LECTURA PRÈVIA  
 

1. El moment en la història còsmica 

En algun racó perdut qualsevol del titil·lant univers escampa! en innumerables 
sistemes solars, ni hagué una vegada un astre on animals llestos inventaren el 
coneixement. Aquell va ser el minut més arrogant i més fal·laç de la "història 
universal": però certament va ser només un minut. Després d'unes poques 
alenades de la natura, l'astre es glaçà i els llestos animals hagueren de morir. 
— Algú podria inventar una faula així, i sens dubte no hauria il·lustrat prou com 
de miserable, de vague i de fugitiu, d'inútil i d'arbitrari sembla l’intel·lecte humà 
dins de la natura; durant eternitats no va existir; quan de nou s'haja acabat, res 
no s’haurà esdevingut. Perquè per a aqueix intel·lecte no hi ha cap altra missió 
que porti més enllà de la vida humana. Ell no és sinó humà, i solament el seu 
possessor i procreador se'l pren tan patèticament, com si els eixos del món 
giraren dintre seu. Però si nosaltres poguérem comunicar-nos amb el mosquit, 
llavors ens assabentaríem que ell navega per l’aire també amb aquest pathos i 
se sent el centre volador d'aquest món. No hi ha res en la natura tan 
menyspreable i insignificant que no s'infli de seguida com un globus amb un 
petit buf d'aquella força del coneixement; i així com tot camàlic vol tenir el seu 
admirador, així el més orgullós dels humans, el filòsof, es pensa que per tot 
arreu veu els ulls de l'univers dirigits telescòpicament vers les seues accions i 
pensaments. 
És estrany que això ho faci l’intel·lecte, ell que precisament ha estat afegit als 
éssers més desgraciats, més delicats i més efímers només com un mitjà per 
mantenir-los un minut en l’existència; de la qual, altrament, sense aqueix afegit 
tindrien tota la raó per a fugir-ne tan de pressa com el fill de Lessing. Aquella 
arrogància, unida al coneixement i a la sensació, tot posant boira cegadora 
sobre els ulls i els sentits dels humans, els enganya, doncs, sobre el valor de 
l’existència, ja que hi porta la valoració més llagotera sobre el coneixement 
mateix. El seu efecte més general es l'engany — però també els efectes més 
particulars porten en ells alguna cosa del mateix caràcter. 
L’intel·lecte, com un mitjà per a la conservació de l'individu, [...] 
Friedrich NIETZSCHE, Sobre veritat i mentida en sentit extramoral, 1 
 

2. Una metàfora i una nova benaurança 
"Per què tan dur! —digué una vegada el carbó de cuina al diamant—; que no 
som, doncs, parents propers?» — 
Per què tan tous? Oh germans meus, així us pregunto jo a vosaltres: no sou, 
doncs, els — meus germans? 
Per què sou tan tous, tan fluixos i tan condescendents? Per què hi ha tanta 
negació, tanta renegació al vostre cor? Per què hi tan poc destí al vostre 
esguard?  
I si no voleu ser destí ni inexorables: com podríeu amb mi — vèncer? 
I si la vostra duresa no vol espurnejar i tallar i trinxar: com podríeu mai amb mi 
— crear? 



I és que els creadors son durs. I una benaurança us ha de semblar deixar 
l'empremta de la vostra mà sobre mil·lennis  com sobre cera — 
una benaurança, escriure sobre la voluntat de mil·lennis  com sobre bronze — 
més durs que el bronze, més nobles que el bronze. Només el que és dur del tot 
és el més noble. 
Aquesta nova taula, oh germans meus, col·loco sobre vostre: torneu-vos durs! — 

Friedrich NIETZSCHE, Així parlà Zarathustra,Tercera part, 29, p.1 197 

 

3. De les tres metamorfosis 
De les tres metamorfosis de l'esperit us parlo: com l'esperit es converteix en 
camell, i el camell en lleó, i el lleó, a la fi, en nen. 
Moltes coses feixugues hi ha per a l'esperit, per a l'esperit i que sap suportar, 
en el qual habita el respecte profund: coses més feixugues, i àdhuc les més 
feixugues, és el que deleja. 
"Què és feixuc?», així pregunta l'esperit que sap suportar, i s'agenolla, com el 
camell, i vol anar ben carregat. 
«Què és el més feixuc, herois?», així pregunta l'esperit que sap suportar, 
perquè m'ho carregui a coll i s'alegri la meva fortalesa. 
Que no es això, humiliar-se per tal de mortificar el propi urc? Fer brillar la pròpia 
toixesa per riure's de la pròpia saviesa? 
O és això: prendre comiat de la nostra causa quan ella celebra seva victòria? 
Pujar a les altes muntanyes per tal de temptar el temptador? 
O és això: nodrir-se de glans i herba del coneixement i per voler de veritat 
passar fam a l'ànima? 
O és això: estar malalt i fer tornar-se'n els consoladors i fer-se amic dels sords, 
que mai no senten allò que vols? 
O és això: capbussar-se en aigua llòtica, quan aquesta és l'aigua de la veritat, i 
no apartar-se de les gèlides granotes i gripaus ardents? 
O és això: estimar aquells que ens menyspreen,  i, al fantasma, donar-li la mà, 
quan ens vol fer por? 
Totes aquestes coses, les més feixugues de totes, es carrega a coll l'esperit 
que sap suportar: com el camell que, ben carregat, corre al desert, així corre ell 
pel seu desert. 
Però en el desert més solitari té lloc la segona metamorfosi: aquí el lleó es 
converteix l'esperit, vol fer presa de la llibertat i ser senyor al seu propi desert. 
Aquí cerca el seu últim senyor: es vol tornar el seu enemic, i l'enemic del seu 
últim Déu, per assolir la victòria vol lluitar amb el gran drac. 
Quin es el gran drac al qual l'esperit no pot seguir anomenant Déu i senyor? 
«Tu has de» s'anomena el gran drac. Però l'esperit del lleó diu «jo vull». 
«Tu has de» li barra el pas, resplendent com l'or, una bèstia coberta d'escata, i 
damunt cada escata brilla rutilant «tu has de»! 
Valors mil·lenaris brillen en aquestes escates i així parla el més poderós de tots 
els dracs: «Tots els valors de les coses — brillen en mi.» 
«Ja han estat creats tots els valors, i tots els valors creats — sóc jo. En veritat, 
no hi ha d'haver cap més "jo vull"!» Així parla el drac. 
Germans meus, per què cal el lleó a l'esperit? Per què no n'hi ha prou amb la 
bèstia de càrrega que renuncia i respecta.  
Crear nous valors — tampoc el lleó no és capaç de fer-ho: però crear-se 
llibertat per a noves creacions — això sí que és capaç de fer-ho el poder del 
lleó. 



Crear-se la llibertat i un sagrat no àdhuc enfront del del per això, germans 
meus, cal el lleó. 
Prendre's el dret de nous valors — això es la presa més horrible per a un 
esperit que suporta i que respecta. En veritat, això és una rapinya per a ell i una 
cosa pròpia d'una bèstia de rapinya. 
Antany el «tu has de» l'estimà com la seva cosa més sagrada: ara li cal trobar 
il·lusió i caprici fins i tot en allò més sagrat, perquè robi la llibertat del seu amor: 
per a aquest robatori es necessita el lleó. 
Però digueu, germans meus, què pot fer el nen que no hagi pogut fer el lleó? 
Per què el lleó rapinyaire s'ha de convertir encara en nen? 
Innocència és el nen, i oblit, un nou començament, un joc, una roda que dóna 
voltes per si sola, un primer moviment, un sagrat dir sí. 
Sí, per al joc del crear, germans meus, cal un sagrat dir sí:  l'esperit vol ara la 
seva voluntat, el que havia renunciat al món es guanya el seu món. 
Tres metamorfosis de l'esperit us he contat: com l'esperit es convertí en camell, 
i el camell en lleó, i el lleó, a la fi, en nen. —  
Així parlà Zaratustra. I aleshores s'estava a la ciutat anomenada. La Vaca 
multicolor. 
Friedrich NIETZSCHE, Així parlà Zarathustra, Primera part, pp. 35-7 

 

 

 

 

B. TEXTOS PEL COMENTARI 

1. Alguns aforismes 
Una moral altruista, una moral amb la qual l’egoisme entristeix és en totes les 
circumstàncies un signe pèssim. [...] Quan comença a mancar l’egoisme, 
manca el millor. Escollir instintivament allò que perjudica, ser atret per motius 
desinteressats, és gairebé la fórmula de la decadència.»  
Friedrich NIETZSCHE, El crepuscle dels ídols p. 108 
 
«L’oposició “món veritable-món aparent” la redueixo jo a les relacions de valor. 
Hem projectat les nostres condicions de supervivència com a atributs de 
l’Ésser. De la circumstància segons la qual hem de mantenir-nos fermament 
aferrats a les nostres creences per tal de subsistir, hem deduït que el món 
“veritable” no és mutació i esdevenir, sinó Ésser.»  
Friedrich NIETZSCHE, La voluntat de poder 

 
«La falsedat d’un judici no és ja per a nosaltres una objecció contra ell. [...] La 
qüestió rau a saber fins a quin punt aquest judici afavoreix la vida, la conserva, 
conserva l’espècie.»  
Friedrich NIETZSCHE, Més enllà del bé i del mal, p.50 

 

«Capguardem-nos de dir que hi ha lleis en la naturalesa. Només hi ha 
necessitats: allí no hi ha ningú que mani, no hi ha ningú que obeeixi, no hi ha 
ningú que infringeixi. Quan sapigueu que no hi ha cap finalitat, sabreu també 



que no hi ha cap atzar, car només per a un món de finalitats té sentit el mot 
atzar.»  
Friedrich NIETZSCHE, La gaia ciència, p. 182 
 
«La sorprenent semblança de família de tot filosofar hindú, grec, alemany, 
s’explica amb bastant de senzillesa. Justament allí on hi ha algun parentiu 
lingüístic resulta impossible evitar que [...] tot es trobi predisposat d’antuvi per a 
un desenvolupament i una successió d’homogenis dels sistemes filosòfics.»  
Friedrich NIETZSCHE, Més enllà del bé i del mal, p. 69 
 
 
«La raó en el llenguatge: oh, quina vella femella enganyadora! Crec que no ens 
podem desempallegar de la idea de Déu perquè encara continuem creient en la 
gramàtica...» 
Friedrich NIETZSCHE, El crepuscle dels ídols, p. 49 
 
El superhome és el que més estimo. És el primer i l’únic; i no és l’home: ni el 
proïsme, ni el més pobre, ni el que més pateix, ni el millor. 
Friedrich NIETZSCHE, Així parlà Zarathustra, IV, p.383 
 
Conec la meva sort. Alguna vegada anirà unit al meu nom el record de quelcom 
gegantí, d’una crisi com mai no hi ha hagut a la terra, de la més pregona 
col·lisió de la consciència, d’una decisió presa per mitjà d’un conjur contra tot el 
que fins ara s’havia cregut, exigit, santificat. 
Friedrich NIETZSCHE, Ecce Homo, p.123 
 
Tot esperit profund necessita una màscara. Més encara: al voltant de 
tot esperit profund creix constantment una màscara, gràcies a la 
interpretació constantment falsa, ço és, superficial, de tota paraula, de 
tot pas, de tot signe de vida que ell dóna. 
Friedrich NIETZSCHE, Més enllà del bé i del mal, p.95 
 
L’home és una corda estesa entre l’animal i el superhome, una corda 
sobre l’abisme. 
Friedrich NIETZSCHE, Així parlà Zarathustra,, pròleg, p.25 
 
Maduresa de l'home: vol dir haver retrobat la serietat del nen en el joc. 
Friedrich NIETZSCHE, Més enllà del bé i del mal, p.127 
 

2. El procés nihilista i la gènesi dels conceptes morals 

La indicació de quin era el bon camí me la donà 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 fonamental 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 trans-
formació 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 canvià 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. [...] 
 
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 es ara "els rics", "els propietaris" 
(aquest es el sentit d'arya, com s'esdevé igualment a l'irànic i a l'eslau). Però 
també es posen un nom que es refereix a un tret típic del seu caràcter, i aquest 
és el cas que aquí ens interessa. S'anomenen, per exemple, "els veraços", com 
ho féu primerament l'aristocràcia grega [...]  

 
7 
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 deis 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 el jueus: els jueus, aquell poble 
sacerdotal que en relació amb els seus enemics i subjugadors només sabé 
donar-se per ben satisfet al capdavall amb un capgirament radical de llurs 
valors, es a dir, amb un acte de venjança del tipus més espiritual. Això és 
l'única cosa que esqueia precisament a un poble sacerdotal, al 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 
fonamental de totes, recordo una frase a la qual vaig arribar en una altra 
avinentesa (a "Mes 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 
darrera una història de dos mil anys i que actualment hem perdut de vista per la 
simple raó que triomfà... 
 
8 
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'odi, 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 reialme 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 fond ria i 
era pervers. Aquell Jesús "de Nazaret, 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'una 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", es a dir, tots els 
adversaris d'Israel, pogués picar a la insabuda aquest ham concret? D'altra 
banda,   ¿es possible d'imaginar-se en general, a partir de qualsevol refinament 
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... ? 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 
"—Però, ¿per què parleu vós encara d'ideals més nobles? Acceptem els fets: 
ha vençut el poble —o «els esclaus», o «la 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. [...] 
L'«alliberament» 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). [...] 
 
10 
La revolta deis esclaus en la moral comença quan el mateix ressentiment 
esdevé creador i genera valors, el ressentiment d'aquells éssers privats de la 
veritable reacció, la de l'activitat, que només es consideren indemnitzats 
mitjançant una venjança imaginària. Mentre que qualsevol moral noble sorgeix 
d'una afirmació triomfant de la seva pròpia essència, la moral dels esclaus nega 
de bon començament qualsevol "exterioritat", qualsevol "alteritat", qualsevol 
"negació de la pròpia essència", i aquest fet de negar és el seu acte creador. 
Aquest capgirament de la visió que estableix valors —aquesta direcció 
necessària devers l'exterior, en lloc de dirigir-se devers la pròpia essència— 
pertany d'una manera concreta al ressentiment. Per tal de néixer, la moral dels 
esclaus requereix sempre en primer lloc un món contrari i extern. 
Psicològicament parlant, requereix estímuls externs per tal d'actuar en general. 
Radicalment, la seva acció es una reacció. El cas contrari s'esdevé en la forma 
noble de valoració: actua i creix espontàniament, cerca la seva contraposició 
únicament per afirmar-se ella mateixa d'una manera encara més agraïda, 
encara més joiosa. La seva concepció negativa referent a allò que és "baix", 
"vulgar", "dolent", constitueix només una pàl·lida i tardana imatge de contrast 
en relació amb la seva positiva concepció fonamental, amarada per complet de 
vida i de passió: "Nosaltres, els nobles, els bons, els bells, els feliços!"  
Friedrich NIETZSCHE, La genealogia de la moral, pp. 48-60 

3. El procés nihilista des de la història de la filosofia 
«De com el Món veritable va acabar per esdevenir una faula (història d’un 
error). 

1. El món veritable és accessible al savi, al pietós, al virtuós: aquest viu en ell, 
és el seu món.  



(Forma més antiga d’aquesta idea, relativament sàvia, simple, convincent. 
És una transcripció de la tesi jo, Plató, jo sóc la veritat. 

2. El món veritable no és accessible avui; però és promès al savi, al pietós, al 
virtuós (“al pecador que fa penitència”). 

(Progrés de la idea: es fa més subtil, més insidiosa, més inaprehensible, es 
fa femenina, es fa cristianisme.) 

3. El món veritable és inaccessible, indemostrable, no prometible; però, pel fet 
de ser pensat, és un consol, una obligació, un imperatiu. 

(En el fons és el vell sol; però es transparenta a través de la boirina i de 
l’escepticisme; la idea s’ha fet sublim, pàl·lida, nòrdica, konisberguiana.) 

4. ¿El món veritable és inaccessible? En tot cas, no hi hem tingut accés. I no 
havent-hi tingut accés, és desconegut. Per consegüent, no pot servir de 
consol, no pot ser alliberador, no pot obligar; ¿quina obligació ens podria 
imposar una cosa desconeguda?... 

(Matí gris. Primer badall de la raó. Cant del gall del positivisme.) 

5. El veritable món és una idea que ja no és útil per a res, ni tan sols imposa 
obligacions; és una idea que s’ha fet inútil i supèrflua; per consegüent, una 
idea refutada; eliminem-la. 

(Dia clar; desdejuni; tornada del bon sentit i de la serenitat; púdic rubor de 
Plató; cas endiastrat de tots els esperits lliures.) 

6. Nosaltres hem sorprès el veritable món; quin món ha quedat? Potser 
l’aparent?... No! Amb el veritable món hem suprimit també el món aparent! 

(Migdia; instant de l’ombra més curta; fi del llarguíssim error; punt culminant 
de la humanitat; INCIPIT ZARATHUSTRA.)»  

Friedrich NIETZSCHE, El crepuscle dels ídols 

 

 

4. La vida 

¿Què significa viure? — Viure significa això: apartar contínuament de si mateix 
quelcom que vol morir. Viure significa això: ser cruel i inexorable envers tot allò 
que esdevé feble i vell en nosaltres, com també no solament en nosaltres. 
Viure, per tant, significarà tal vegada això: no tenir pietat envers aquells qui 
moren, envers aquells qui són dissortats i envers aquells qui son vells. 
¿Significarà tal vegada ser constantment un assassí? —I, tanmateix, el vell 
Moisés digué: «No has de matar!» 
Friedrich NIETZSCHE, La gaia ciència, p. 104 
 



5. Quatre fragments de l’Anticrist (2, 4, 5, 7)



 



 
 
6. La mort de Déu 

«L’home boig. –¿No heu sentit parlar d’aquell home boig que a plena llum del 
migdia encenia una llanterna, corria pel mercat i cridava sense parar: “Cerco 
Déu! Cerco Déu!”? –Com que allí s’aplegaven precisament molts d’aquells qui 
no creien en Déu, suscità moltes rialles. “¿És que s’ha perdut?”, deia l’un. “¿És 
que s’ha extraviat com un infant?”, deia l’altre. “¿O és que s’ha amagat?” “¿Té 
por de nosaltres?” “¿Se n’ha anat amb un vaixell?” “¿Ha emigrat?”, així 
cridaven i reien en desori. –L’home boig saltà al bell mig de tots ells i els trepà 
amb la seva mirada, “¿A on ha anat Déu?”, cridà, “Jo us ho diré! Nosaltres 
l’hem mort, vosaltres i jo! Tots nosaltres som els seus assassins! Però, com ho 
hem fet? Com hem pogut beure la mar fins al pòsit? Qui ens donà l’esponja per 
esborrar tot l’horitzó? Què férem quan desenganxàrem aquesta Terra del seu 
Sol? Cap a on es mou ara? Cap a on ens movem nosaltres? ¿No ens allunyem 
de tots els sols? ¿No caiem constantment? ¿No caiem endarrere, cap al costat, 
endavant, en totes direccions? ¿Encara hi ha un dalt i un baix? ¿No errem com 
a través d’un no-res infinit? ¿No ens colpeja l’espai buit amb el seu alè? ¿No ha 
començat a fer més fred? ¿No s’apropa com més va més la nit, una nit cada 
cop més intensa? ¿No cal encendre llanternes al migdia? ¿No sentim encara 
res del soroll que fan els enterramorts que enterren Déu? ¿No ensumem 
encara res de la putrefacció divina? (també els déus es podreixen!). Déu ha 
mort! Déu roman mort! I som nosaltres qui l’hem mort! ¿Com ens consolarem 
nosaltres, els assassins entre tots els assassins? Allò que el món posseïa fins 



ara de més sagrat i de més poderós s’ha ensangonat sota els nostres coltells; 
qui pot llevar-nos del damunt aquesta sang? Amb quina aigua podríem 
purificar-nos? Quines expiacions, quines cerimònies sagrades haurem 
d’inventar? ¿No és massa gran per a nosaltres la grandesa d’aquest acte? ¿No 
hem de convertir-nos nosaltres mateixos en déus, només per semblar-ne 
dignes? Mai no hi ha hagut un acte tan gran, i tot aquell qui continua naixent 
després de nosaltres pertanyerà en virtut d’aquest acte a una història superior a 
qualsevol història que ha existit fins ara!” –Aquí callà l’home boig i esguardà de 
bell nou els seus oients: també ells callaren i el miraren esbalaïts. Finalment 
llançà a terra la seva llanterna, de manera que es féu trossos i s’apagà. “He 
vingut massa d’hora”, digué aleshores, “encara no estic a la meva època. 
Aquest esdeveniment enorme encara fa camí i avança lentament, encara no ha 
penetrat en les vides dels homes. El llamp i el tro necessiten temps, la llum dels 
estels necessita temps, els actes necessiten temps, fins i tot després que s’han 
dut a terme, per ser vistos i sentits. Aquest acte és encara més lluny dels 
homes que l’estel més llunyà, i nogensmenys, són ells els qui l’han dut a 
terme!”. –Hom conta encara que aquest home boig entrà el mateix dia en 
diverses esglésies i hi entonà el seu Requiem aeternam Deo. Foragitat i instat a 
parlar, només repetia com a resposta: “Què hi fan encara aquestes esglésies, si 
no són les sepultures i els monuments funeraris de Déu?”. 
Friedrich NIETZSCHE, La gaia ciència, 125 
 
7. El superhome és el sentit de la terra 
«Quan Zarathustra arribà a la primera ciutat, que hi ha al llindar dels boscos, 
trobà una gran gentada reunida a la plaça del mercat per veure un d’aquells 
que ballen passant la maroma. I Zarathustra parlà així a la gent: 
Jo us predico el superhome. L’home és quelcom que ha de ser superat. Què 
heu de fer per superar-lo? 
Fins ara tots els éssers han creat alguna cosa que els supera: ¿i vosaltres 
voleu ser el reflux d’aquesta gran marea, i recular fins a la bèstia en comptes 
de superar l’home? 
Què és el simi per a l’home? Una riallada o una vergonya dolorosa. I 
precisament això ha de ser l’home per al superhome: una riallada o una 
vergonya dolorosa. 
Heu seguit el camí des del cuc fins a l’home, i encara en vosaltres hi ha moltes 
coses que continuen essent cuc. Antany fóreu simis i ara l’home és encara més 
simi que qualsevol simi. 
Però el més savi de vosaltres és també un conflicte, un híbrid mig planta, mig 
fantasma. Però, ¿que potser us dic que us torneu fantasmes o plantes? 
Mireu, jo us predico el superhome! 
El superhome és el sentit de la terra. Que la vostra voluntat digui: sigui el 
superhome el sentit de la terra! 
Jo us conjuro, germans meus, que resteu fidels a la terra i que no us cregueu 
aquells que parlen d’esperances sobreterrenals! Són gent que emmetzinen, 
tant si ho saben com si no. 
Són gent que menyspreen la vida, són gent que agonitzen, que s’han 
emmetzinat ells mateixos; la terra ja n’està tipa: tant de bo se’n perdi la mena! 
Antany, ultratjar Déu era l’ultratge més gros; però Déu ha mort, i amb Ell han 
mort també aquests ultratjadors. Ara la cosa més horrorosa és ultratjar la terra i 
estimar les entranyes de l’inescrutable més que no pas el sentit de la terra! 



Antany l’ànima mirava el cos amb menyspreu: i llavors aquest menyspreu era la 
cosa més elevada: ella volia el cos magre, lleig, famèlic. Així pensava escapar-
se del cos i de la terra.» 
Friedrich NIETZSCHE, Així parlà Zarathustra (pròleg, 3) 
 
8. L’etern retorn 
«L’enorme pes més gran. Què et passaria si un dia o una nit et perseguís un 
dimoni en la teva solitud més solitària i et digués: “Aquesta vida, tal com la vius 
ara i tal com l’has viscuda, hauràs de viure-la encara una altra vegada i encara 
incomptables vegades. I en ella no hi haurà res de nou, sinó que cada 
sofrença, cada plaer, cada pensament, cada sospir, tot allò que és 
indiciblement petit i gran de la teva vida, ha de tornar a esdevenir-se per a tu, 
tot en el mateix ordre i en la mateixa successió (alhora, també aquesta aranya i 
aquest raig de lluna que apareix entre els arbres, també aquest instant i jo 
mateix). ¿L’etern rellotge d’arena de l’existència serà capgirat sempre de bell 
nou (com també tu amb ell, que ets una volva de pols de la pols)”? –¿No et 
llançaries a terra cruixint de dents i maleiries el dimoni que et parlés d’aquesta 
manera? ¿O bé has experimentat qualque vegada un moment immens en el 
qual li respondries: “Ets un déu i mai no havia sentit una cosa més divina!”? Si 
aquest pensament exercís la seva puixança sobre tu, et transformaria, tal com 
ets, i tal vegada t’esclafaria. La pregunta referent a totes les coses i a cada 
cosa: “¿Vols viure això encara una altra vegada i encara incomptables 
vegades?”, constituiria en la teva actuació com l’enorme pes més gran! ¿O no 
hauries de sentir-te bé amb tu mateix i amb la vida, per tal de no desitjar res 
més que aquesta darrera i eterna confirmació, que aquest darrer i etern 
segellament?» 
Friedrich NIETZSCHE, La gaia ciència, 341 
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