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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La crisi i esfondrament del pensament metafísic heretat de la modernitat deixa la filosofia contemporània davant d'un nou 
paradigma on el coneixement s’ha de construir prescindint de tota identitat i fonamentació. El meu projecte s’estableix com 
un recorregut descendent que parteix d’un àmbit concret, com és el del problema de la manca de fonamentació en la 
filosofia política contemporània, per arribar a la veritable arrel del problema general que no és altre que la mateixa 
naturalesa del llenguatge filosòfic.  
El punt de partida és la pregunta sobre la possibilitat d’una filosofia política en termes postmetafísics. La filosofia política, 
atrapada entre les forces de la tirania unitària del concepte metafísic i la dissolució pràctica en pro de la realitat 
instrumental, traça ponts cap a l’estètica i la deconstrucció, que tenen com a corol·lari final qüestionar-nos els propis límits 
del pensament polític. 
El concepte d’impolític és una sortida deconstructiva a aquest atzucac. Des d’Esposito, Rancière, Nancy, però sobretot 
Massimo Cacciari, he aprofundit en el paradigma postmetafísic que origina aquesta negació política de la pròpia política, 
política com els seus límits, relació com a distància i identitat com a silenci. 
És evident que la clau de volta és l’herència i recepció contemporània de Nietzsche i la seva crítica a la transcendentalitat 
moderna en el sí de l’elaboració d’un coneixement en un naufragi constant pel fracàs de la síntesi que anhela. És aquesta 
herència la que ha possibilitat aquest pensament negatiu contemporani, el del joc wittgensteinià, la deconstrucció del valor 
que queda convertit en el seu propi marge (Derrida). 
Definim així no només una comunitat política basada en la incommensurabilitat dels seus membres alhora buits de 
contingut (Musil), sinó un model de llenguatge que és el seu propi silenci, un llenguatge en contínua lluita contra sí mateix. 
El meu projecte és una relectura d’aquesta veritat no identitària on el concepte de diàleg pren una importància cabdal. La 
filosofia de la música aquí es presenta com un terreny fèrtil d’eines conceptuals a l’hora de desenvolupar-ho. La música és 
el llenguatge negatiu que només troba possibilitat en la seva pròpia impossibilitat de contingut sintètic. Més enllà de les 
referències obligatòries a Schönberg i Adorno entre altres, el camí iniciat per Bergson amb la introducció de la temporalitat 
a la discussió obra la porta al paper de l’esdveniment en aquest discurs sobre la impossibilitat. Tornant a la filosofia, on el 
propi llenguatge filosòfic es defineix ja com a impossible, l’esdeveniment reobre l’antiga tensió entre l’escriptura i la paraula 
viva, veritable fonament del problema, i vèrtex de la possibilitat d’aquesta filosofia impossible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
 
The crisis and collapse of Modernity's legacy, the metaphysical thinking, leaves contemporary philosophy in front of a new 
paradigm in which knowledge must be articulated without any reference to identity and foundation. My project takes the 
image of a downward path that begins in a particular field, the lack of foundation in political contemporary philosophy, and 
concludes in the real heart of the matter, which is after all the nature of philosophical language. 
The starting point is a question about the possibility of a political philosophy in a post-metaphysical terms. Political 
philosophy, trapped between the unitarian tyranny of the metaphysical concept and its dissolution into the instrumental 
reality, builds bridges to aesthetics and deconstructive thinking. This has the question about the real limits of political 
thinking as a final result. 
The Impolitic, as a concept, is a deconstructive way out of this problem. With the lecture of Esposito, Rancière, Nancy, but 
mainly Massimo Cacciari, I have gone deep into this post-metaphysical paradigm that makes visible this political negation of 
politics itself: politics as its own limits, relationship as distance and identity as silence. 
Obviously, the essential point of the whole discussion is to understand the contemporary heritage and reception of 
Nietzsche’s critique of modern transcendentalism in the context in which we built a kind of knowledge in constant failure, that 
is caused by the synthesis it wants. It is this heritage which makes possible contemporary negative thinking, the 
wittgensteinian game, the deconstruction of value turned into its own limit (Derrida).   
In this way, we have not only a political community linked by its paradoxical impossibility of any bond between its members 
empties of content (Musil), but also a model of language that is its own silence, a language in a perpetual struggle against 
itself. 
My project is a reinterpretation of this non-identifying truth in which the concept of dialogue takes an essential significance.  
Furthermore, in my opinion, one of the best fields in order to develop this idea is the philosophy of music, taken as a 
conceptual tools workshop. 
Music is the negative language that only finds its possibility in its own impossibility of being a synthetic content. Beyond the 
indispensable references to Schönberg, Adorno and many others, I’m interested in the path opened by Bergson with the 
introduction of the temporality, which brings to light the role of event in the discussion about impossibility. 
Back to philosophy, where its own way of expression, its language, is defined as impossible, the category of event opens 
again the old tension between writing and living word. This is the last fundament of all the problem, the main aim of my 
project, and the setting of the possibility of the impossible philosophy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

La meva recerca va començar amb un intent d’omplir el buit aparent de la pregunta ètica 

contemporània amb una construcció interdisciplinària que establia un pont entre la filosofia 

política i l’estètica, un pont que, en realitat, es constituïa finalment com una pregunta, la dels 

límits del pensament polític. L’objectiu de la tesi és la persecució del fonament d’aquesta 

problemàtica, és a dir, que parteixo d’aquest nivell discursiu i inicio un recorregut descendent, 

prenent com a fil conductor i instrumental la filosofia de la música, per arribar al substrat 

últim de la discussió, on s’estableix l’articulació mateixa del llenguatge filosòfic i els seus 

límits, els límits del coneixement. 

L’estudi dels diversos autors s’estructura en un discurs que bascula entre diversos pols 

conceptuals. En aquest sentit, la tesi parteix de les problemàtiques tractades a la tesina i en la 

recerca posterior, la de la relació amb l’alteritat, el concepte d’impolític, els límits del judici 

moral… i emprèn una progressió, des d’aquest debat concret, a través de l’estudi dels 

conceptes de relació, mediació, raó, de distància, de límits, etc. que culmina en la que 

considero arrel fonamental i darrera de la problemàtica en general, la que rau sota l’aparent 

problema de la identitat contemporània i que és al capdavall el de la filosofia mateixa com a 

relació, com a paraula. 

D’aquesta manera, he estructurat a tesi en tres parts diferenciades, la primera de les quals 

és una extensa introducció que planteja la problemàtica i recull l’esmentat treball realitzat en 

la tesina (treball de recerca del màster cursat). 

La segona part (primera, en realitat), desenvolupa el plantejament iniciat. Té dues 

seccions, la primera de les quals es titula “De la política postmetafísica al llenguatge contra sí 

mateix”. La pregunta pels límits de la filosofia política es forja en la preocupació de Hannah 

Arendt pel paper de les relacions entre aquesta filosofia i la política real en el sí de la reflexió 

sobre la possibilitat d’un pensament que harmonitzi l’autonomia del judici del subjecte amb el 

lligam conciutadà envers el bé comú.  

La dificultat d’un pensament com aquest és, per una banda l’acció anul·ladora que des de 

la política real realitzen, des de pols oposats, el totalitarisme i el liberalisme, i, per altra, la 

crisi de la raó moderna que posa en entredit tota possibilitat de sentit en termes filosòfics. 

Hannah Arendt buscà una via possible per a una reconstrucció intel·lectual de la tradició 

que contrarestés la pèrdua de sentit on ens hem vist abocats; però és un camí per recuperar el 

bé comú la condició de possibilitat del qual és precisament que no serà un bé comú com el 

d’abans, com el sentit, serà un sentit diferent. El preu d’aquesta diferència és que l’únic camí 

que li queda a la filosofia política per parlar del què és comú passa per una redefinició de les 

pròpies idees de política, de filosofia, i de la relació entre ambdues. 

Omplir de continguts ètics l’Estat serà quasi impossible per la desvinculació envers ell en 

que viuen els individus (i que, de fet, neix precisament en la modernitat) però, en realitat, és 

una impossibilitat que ve del mateix fet de ser filosofia política, és a dir de ser filosofia: com a 

tal, té un caràcter eminentment poiètic que la du a concebre l’Estat com un constructe 

racional que no pot sinó obeir una regla que adeqüi la realitat al model present en aquesta raó.  



 

 

Arendt, no considera aquest llegat filosòfic un problema, no només per construir un nou 

pensament, sinó tampoc per a salvar la pròpia tradició, i creu trobar la seguretat per dir-ho en 

el seu propi posicionament antimetafísic: no contempla el món des d’una objectivitat que 

ofereixi un raser a partir del qual construir un tot, sinó que en el precís moment en què roman 

en el món (social i històric) sense pretensions comprehensives, pot establir una relació amb el 

passat que li permeti rescatar els seus elements valuosos sense vendre’s a les seves cadenes. I 

tot, perquè per ella és fonamental la idea de començament, el novum: l’obertura d’un nou 

món sempre és una possibilitat en tant que no tenim un destí prefixat propi d’una totalitat 

metafísica.  

Tanmateix, i malgrat la seva importància, no he pres la idea de novum com a pilar de la 

meva recerca, ja que a l’hora de determinar el lloc de la filosofia política contemporània (i si 

aquesta pot portar amb legitimitat una possible proposta comunitària o no), considero més 

interessant i fructífer analitzar el propi concepte de política, perquè és aquí on cal encaixar 

aquest novum, en un lloc on en absència de tota seguretat metòdica i legitimadora (pròpia de 

l’època del buit de sentit) sigui precisament aquesta absència el que ens permet construir un 

ordre nou, lluny de les hipoteques d’un sistema: un ordre, al cap i a la fi, que té, doncs, en el 

desordre la seva forma d’ordre. 

La seva insistència en la necessitat de recuperar un espai públic, comú i amb valors, com a 

part fonamental de la condició ciutadana l’han convertit, doncs, sovint a ulls de la tradició en 

una republicana. Parlar de construir una comunitat que vagi més enllà de la simple 

coexistència ens du a interrogar-nos sobre la relació de la filosofia política amb aquest espai 

comunitari. La majoria de propostes que s’allunyin del liberalisme més radical i pretenguin 

construir un corpus teòric que, conseqüentment, ompli de continguts realment positius 

l’entitat estatal, sempre es trobaran amb el problema de la incapacitat per a vincular els 

ciutadans amb aquests principis, i qualsevol intent no violent de formar-los segons ells serà 

igualment vist com una mesura autoritària. 

D’aquesta manera, la majoria de propostes de reconstrucció de la tradició per part de la 

filosofia política no liberal passen per la recuperació d’aquesta vinculació ciutadana, la pèrdua 

de la qual seria la font dels problemes de desintegració de les societats actuals. Arendt sempre 

tingué l’ull fixat en les revolucions polítiques del passat, com la francesa, però sobretot 

l’americana (pel seu caràcter fundacional, encarnació perfecte de la nostra capacitat de 

començament, i aquí sí cal fer referència al novum), precisament per l’èmfasi que aquestes 

van posar en la construcció del caràcter públic. 

I de fet, elements com aquest, tant presents en la seva obra, així com la seva valoració de 

la participació, la pluralitat, i les relacions intersubjectives com a clau de volta del judici que 

possibilita la deliberació pública en democràcia, han reeixit certament més tard en les 

diferents propostes republicanes. Tanmateix, cal dir que el seu acostament a l’herència 

històrica és substancialment diferent d’autors com Pocock o Skinner, i, més que fer exegesi 

del passat, Arendt pretenia la simple recuperació d’aspectes clàssics per al present. Arendt és, 

fet i fet, susceptible d’interpretacions de caire més radical que, si bé l’allunyen de la “serenor 

positiva” republicana, l’instal·len en la més potent deconstrucció contemporània, que posa a 

prova la pròpia entitat de la filosofia política (almenys tal com l’ha entès la tradició). 

I és que potser és aquesta l’única via d’arribar a una idea coherent de pluralitat unida en 

el sí de la democràcia contemporània, potser és en la deconstrucció radical l’únic lloc on 



 

 

podrem construir aquest ordre del desordre. És hora de plantejar-nos què era el que Arendt 

entenia realment per política i quina relació manté aquesta amb la filosofia. 

Arendt treballa amb un concepte de política indestriable de la idea de pluralitat. “La 

política es basa en el fet de la pluralitat dels homes”, i aquí ja s’ens planteja una primera 

distinció (i ja a nivell lingüístic) amb la teologia, però també amb la filosofia, en tant que 

disciplines que s’ocupen de l’home. Disciplines que, alhora, han fracassat a l’hora de definir la 

política, i que quan ho han fet ha estat simplement una apropiació, o millor dit, una adequació 

a la seva naturalesa. La política, per tant, amb independència del discurs filosòfic, “tracta de 

l’estar junts i els uns amb els altres dels divers”. Arendt, com havíem anunciat, introdueix 

aquesta exigència postmetafísica al cor mateix de la definició de política en la seva recerca 

d’una igualtat respectuosa amb el diferent; la política “uneix els més diversos i, per altra 

banda, permet que figures similars a individus es distingeixin les unes de les altres”. 

Tanmateix, aquesta exigència de respecte per la diferència, en oposició a un espai públic 

com a constructe unitari, l’haurem de fer compatible amb una altra exigència, la recerca de 

quelcom que, per dir-ho d’alguna manera, doni oxigen a aquest espai públic i li impedeixi 

diluir-se en aquesta diversitat; dit d’una altra manera, entre aquests diversos cal trobar 

alguna cosa que els uneixi en règim d’igualtat. 

Aquest element que ens uneix és precisament aquesta diversitat, i la diversitat només és 

possible en la dimensió pública (el que ens iguala per damunt les diferències específiques 

individuals) perquè només públicament és possible el judici que ens fa individus lliures en el 

ple sentit de la paraula.  

L’estudi profund de l’obra arendtiana m’ha permès constatar com aquesta idea entronca 

amb la vertebració social lligada a la participació que postula el republicanisme actual, que no 

vol caure, en defensar-la, en una totalització de la idea legítima d’autonomia que seria, al 

capdavall, una posada al dia del zoon politikon aristotèlic. L’objectiu és una sortida del carreró 

sense sortida on s’aboca l’actual relació obscura i tèrbola entre política i llibertat: en quin 

sentit la llibertat és política o no? Hi ha llibertat antipolítica (liberalisme) i política 

destructora de llibertat (totalitarisme)… 

Però no era aquesta la dimensió del discurs arendtià que em permetia desenvolupar els 

meus objectius. La inquietud envers la intersubjectivitat condueix no només el debat 

republicà actual, sinó també a un veritable plantejament d’una filosofia política en termes 

postmetafísics, i aquesta parteix de la reflexió sobre els propis límits de la política. 

El punt clau és incidir en la naturalesa d’aquesta esmentada unió entre diversos. Anant 

més enllà de les respostes que dóna Arendt, la seva pregunta obra una porta implícita al 

pensament negatiu. La identitat de la filosofia política postmetafísica és una identitat basada 

en l’absència, i el lligam intersubjectiu en la distancia com a element comú. Tot això queda 

recollit en el concepte que articula, com a guia, aquests capítols de la tesi: el concepte 

d’impolític. 

Étienne Balibar fa aquesta interpretació del sans fond del drets arendtià: és un terme que 

no només ens fa veure la condició humana com a quelcom lliure de definició positiva i obert al 

novum, sinó que explica la política en un sentit totalment antinòmic, és a dir, que tota 

construcció política implica una combinació amb l’element contrari. 

Això és el que assignem amb la denominació d’impolític, el que ens durà cap a una 



 

 

construcció del polític a partir de la seva pròpia dissolució, i on la construcció de la dignitat 

humana a través (i només a través) de la institució política és paradoxalment inseparable de la 

seva pròpia destrucció (amb les revolucions com a exemple paradigmàtic), o, millor dit, que és 

en la pròpia combinació amb el seu contrari on neix el que poden anomenar polític. Així, 

paradoxalment la institució incorpora el seu contrari en tant que l’Estat ha de ser garantia del 

que ell mateix tendeix per naturalesa a destruir (els drets fonamentals, en el cas arendtià). 

Aquest concepte és el que tancarà la primera secció d’aquesta part i ens deixa el discurs en 

un terreny més profund: la pregunta pels límits de la política, acaba en una pregunta pels 

límits del propi llenguatge. 

L’impolític és un concepte obscur i imprecís, difícil de copsar, però s’escapa de la nostra 

comprensió precisament perquè la seva comprensió pressuposa abandonar la quimera de la 

comprensió (però no per abandonar-nos a una realitat onírica, l’impolític neix en aquella 

afirmació nietzschiana segons la qual “en destruir el món real, també hem destruït l’aparent”). 

L’impolític és doncs la buidor que resta, però alhora el més ple que podem trobar, una 

plenitud absoluta entre els bocins posthistòrics de l’ídol ple i de l’Absolut, l’única veritat al 

nostre abast que sobreviu a la mentida, però que també es sobreviu a ella mateixa.  

És una superació de tota dicotomia, en el paradigma impolític la condició de possibilitat 

de la veritable oposició a la política és que aquesta oposició total no es manifesti com una 

negació de la política, és a dir, com un element extern i aliè a la seva naturalesa que s’enfronta 

a ella per destruir-lo. Això darrer és precisament el que Thomas Mann (a les Consideracions 
d’un impolític) entenia, erròniament, com a impolític, una oposició.  

Mann hauria fet de la política de Nietzsche el fonament impolític per antonomàsia. 

Massimo Cacciari, l’autor l’obra del qual ha guiat majoritàriament aquest tram central de la 

tesi, opina que, si bé això és cert, aquest impolític nietzschià en cap cas seria el refús a la 

dimensió del polític. En realitat es tractaria de tot el contrari, de la crítica del polític com a 

dis-valor. El veritable impolític de Nietzsche seria, doncs, la crítica del polític precisament 

com a afirmació de valors. 

Aquest valor no representa un allunyament del polític nostàlgic i esteticista, sinó que es 

tracta d’una veritable crítica del polític que va més enllà d’ell per a descobrir els fonaments de 
valor, el discurs de valor que encara el fonamenta; és a dir, es tracta d’una crítica que 

deconstrueix els conceptes clau que estructuraven la política i la moral de la tradició.  

Dit en altres paraules, no estem parlant d'una negació lògica, sinó d’un altre tipus de 

negació inclusiva: la inversió del valor. 

L’impolític nietzschià real significaria una genealogia del procés de politització. D’alguna 

manera, l’impolític es configura com “l’estadi crític de la gran política” que reconeix el 

nihilisme com a intrínsecament inherent a la seva naturalesa: la nova política incorpora en la 

seva definició el que la destrueix, el seu contrari, però un contrari diferent del no-polític que la 

fagocita, és més aviat un contrari que s'hi assimila. 

En aquest punt es fa palesa la importància cabdal del pensament de Nietzsche en la 

qüestió que ocupa la meva recerca. El mateix Cacciari té en el filòsof alemany una referència 

constant al llarg de totes les seves obres, ell és el primer pas de la configuració de la mateixa 

identitat contemporània. M'he vist obligat, doncs, a aprofundir en la lectura de Nietzsche per 

a entendre no només com el nihilisme i la fundació de valors s'apodera el pensament polític 



 

 

negatiu, sinó també la redefinició del ciutadà que emana d'aquesta tensió irresoluble.  

Cacciari pren d'ell la denominació dels homes pòstums en reflexionar sobre l'estètica de 

principis del segle XX (el context històric on es desencadena aquesta crisi de la modernitat i 

aflora la preocupació pel llenguatge), i fa una relectura del superhome en el sí de la polis 

insular, construïda en el sí de la tensió infinita i excloent entre l'oikos irrenunciable de la seva 

identitat i el logos relacional que l'exhorta constantment a la unió envers la resta d'illes 

separades per aquest mar metafòric. La identitat unitària de l'arxipèlag es construeix en base 

aquesta distància irreconciliable: no és només una imatge de la societat, és la pròpia imatge 

d'Europa. 

L’impolític és doncs el procés de deconstrucció de la totalitat conceptual amb la qual 

tendeix a representar-se el polític, i que considerem habitualment com a forma natural de la 

organització política, que condueix en una absolutització d’ell mateix, de l’Estat. Ataca 

directament el seu fonament com a concepte i assenyala en ell mateix la producció dels 

moviments que el fan caure, de la seva destrucció: el seu concepte travessa l’espai total del 

polític, és en el polític; es tracta, doncs, d’una categoria essencialment negativa. 

En aquest sentit és cabdal les aportacions de Rancière i, sobretot, de Roberto Esposito. 

Per ell, el lloc específic de l’impolític és l’espai intermedi que sobre críticament i en ambdues 

direccions entre la despolitització moderna i la teologia política. L’impolític és el límit de la 

política, i és la política en sentit propi: una negació política de la política que queda definida 

com els seus propis marges. Els límits del concepte envolten un buit i el travessen per viure 

dins el seu interior negant-lo i convertint-lo en el seu propi silenci. 

Aquesta és, finalment, un filosofia política en termes postmetafísics. La comunitat queda 

definida per la seva impossibilitat, per la veritat del mar de l'arxipèlag de Cacciari, la de la 

distància. 

Arribats a aquest punt hem traspassat l'abast de la filosofia política pròpiament dita. En 

realitat es tracta d'un problema més profund, un problema de llenguatge envers el qual el 

pensament contemporani va reaccionar i la postmodernitat va donar unes respostes 

concretes. La meva recerca s'instal·la en aquest moment, en un context on el conjunt queda 

definit en la seva pròpia impossibilitat, en la incommensurabilitat dels seus elements com a 

multiplicitat. Aquest és el punt de partida de la segona secció d’aquesta part, “Dels marges del 

llenguatge a l’immediat. La música com a element d’unió”. 

La comunitat dels homes pòstums fa un buit en sí mateixa per a escoltar un sentit 

imperceptible. Aquesta negativitat traça una gran quantitat de ponts envers el tot el 

pensament contemporani, des de l'estètica de les avantguardes vieneses a l'home sense 
atributs de Musil. Musil és, precisament, un autor imprescindible a l'hora d’entendre aquesta 

problemàtica, però no menys vital se'ns presenta l'obra de Wittgenstein on es planteja ja des 

d'una perspectiva lògica el problema dels límits del coneixement; l'abisme entre el llenguatge i 

la crida impossible del místic connecta amb l'absència de valor de la comunitat: la batalla 

infructuosa de la polis envers l'altre és, al capdavall, un veritable naufragar continu del 

llenguatge contra els seus propis límits. 

Arribats a aquest punt, hem topat amb una tensió més profunda i fonamental que la de la 

del combat entre el logos de la polis i la inevitable hybris que el transgredeix (n’és la imatge 

viva el mite d’Antígona). De fet, aquesta pròpia naturalesa del llenguatge és la que causa 



 

 

aquesta tensió més superficial que obra un escenari on només allò que Cacciari anomena 

xenosofia es presenta com a intersubjectivitat legítima: l’obertura al contrari, a l’estranger que 

interpel·la la nostra identitat.  

Ja Mann, intuïa el caràcter cabdal de les contradiccions internes de la comunitat, si bé el 

seu propòsit diferia del nostre. Mann (abans de l’aparició del feixisme), veia en el poble 

alemany un corrent de tensió interna que li impedia desenvolupar qualsevol intent de síntesi 

nacional semblant als altres països; i, precisament, veia aquestes contradiccions com a 

quelcom legítimament europeu que feia del poble germànic l’escenari pur de la batalla 

espiritual europea per antonomàsia: convertir-la en una democràcia burgesa era soterrar 

aquesta identitat, problemàtica en sí mateixa, sota una impossible síntesi. Com deia, “el 

concepte alemany és un abisme, no té fons”. 

Per com dèiem, aquest abisme, en realitat, és un problema de llenguatge: fa el buit en sí 

mateix per a poder escoltar el sentit, la crida imperceptible: és la distància el que el possibilita, 

i la seva recerca és un fracàs continu, com hem dit, un naufragar contra els seus propis límits. 

La cultura crítica del tombant del segle XX no fa sinó posar aquest fet sobre la taula: desvetlla 

“el truc” i acaba amb l’espectacle. És en l’avantguarda on s’obre un espai de lluita entre 

nosaltres i el llenguatge i del llenguatge contra sí mateix, però com a anhel de superar-se.  

Un nou concepte de raó substitueix, doncs, la cultura metafísica, i l’herència de Nietzsche 

és, novament, una parada ineludible. La protodeconstrucció que féu de la noció de subjecte, 

sobretot en la seva obra tardana, és la pedra fundacional d’aquesta nova manera, buida i 

negativa, d’entendre la identitat contemporània, la més reeixida expressió de la qual, com 

dèiem, la trobem en L’home sense atributs de Robert Musil. 

El judici sobre la ironia del caràcter humà que Musil realitza expressa aquesta mancança 
de ser que constitueix, al capdavall, la identitat europea amb les seves llums (és en sí un espai 

de llibertat) i ombres (també és insubstancial en sí mateix). En realitat, tot l’horror que ha 

viscut el continent no ha estat sinó el compliment de les seves pròpies possibilitats; com 

apunta Giorgio Agamben, l’única possibilitat veritablement humana és la d’apropiar-se de la 

impropietat com a tal.  

Paradoxalment, tanmateix, refusada tota identitat que coincideixi amb l’Estat, així com 

tota apel·lació a la individualitat, ja fracassada, l’home sense atributs és l’home de les 

possibilitats en tant que tals (però no obtingudes per abstracció de la realitat, sinó com a 

suspensió de la tensió entre real i irreal). Vivim en un món on ja res ens sembla impossible i, 

eliminada tota tensió necessària per a entendre quelcom, tot serà possible (com denunciava 

Arendt) per la incapacitat de plantejar-se l’impossible (com exigia Weber). 

Sigui com sigui, tampoc estem tant lluny de l’ésser clàssicament definit com a dynamis, 

com a potència mòbil que realitza la seva pròpia identitat envers l’U, l’inefable del qual res es 

pot predicar. Però Cacciari insisteix en com el pensament contemporani mostra la íntrinsica 

negativitat d’aquest procés de medicació, d’aquesta síntesi: la contradicció és inherent al 

procés de dialèctica mitjançant el qual el mediat cerca l’Absolut, perquè la multiplicitat es 

basa en aquesta tensió, la unitat dels diferents. És evident aquí que en el pensament 

contemporani no només conflueix Nietzsche, sinó que l’herència de Hegel, qui realment 

trenca amb l’Absolut metafísic tradicional, és fonamental. 



 

 

Tanmateix, Cacciari apunta que aquest procés és una crisi contínua, no hi ha mai una 

definició última. En realitat, és un procés marcat per la seva impossibilitat, i sempre hi ha 

quelcom que se’ns escapa, la singularitat misteriosa de l’ens.  

Aquí la meva recerca va topar amb la l’apelació a la tradició mística. No es tracta 

d’apropar-la a la filosofia; assumits els postulats wittgenstenians, seria incorrecte tot 

apropament lingüístic (perquè la mirada humana ho és per definició, aquesta és la lliçó del gir 

crític del pensament contemporani) a allò que en sí mateix, cau més enllà dels límits del 

llenguatge. Tanmateix l’apelació a l’inefable és una constant dins la mediació des del moment 

en que aquest es constitueix com al seu límit, la crida inassolbible cap a la pròpia 

transcendència que, allunyats d’un context teològic, és la pròpia negació de la individualitat 

transcendental moderna. 

El meu interès envers el discurs sobre l’inefable és degut a que, en certa manera, també ell 

es constitueix com un esdeveniment negatiu. Dit d’una altra manera, considero que la mateixa 

relació negativa que s’estableix entre els termes de la mediació i que la condueixen a 

incorporar la buidor de la distància en el seu interior, és la mateixa que s’estableix entre 

aquesta pròpia mediació i l’inabastable crida de l’inefable, o, en aquest cas, l’immediat: una 

relació negativa i un procés d’apropament-distància que genera sentit indefinidament, una 

obertura de sentit total marcada per l’impossibilitat. 

El motiu pel qual, arribats a aquest punt, he decantat la meva recerca cap a aquesta via és 

el meu interès per la filosofia de la música, un interès no només teòric, sinó també pràctic en 

tant que tinc formació musical. Lluny del que podria semblar, la música no esdevé un element 

arbitrari i sense connexió amb el discurs desenvolupat, ans el contrari, ha jugat un paper 

fonamental al llarg de la història de la filosofia, des de Plató fins a Ernst Bloch: la música, des 

de multiplicitat de perspectives i opinions, sempre s’ha vist dipositària d’un tipus de 

coneixement si més no “especial”, “diferent”, o “exclusiu” que excedeix a la comprensió 

possible amb les eines del discurs filosòfic. En aquest cas, el mateix Nietzsche l’introdueix al 

discurs filosòfic i en Adorno esdevé la veritable protagonista d’aquesta nova veritat no 

identificant i negativa (però, en el seu cas, alhora arrelada a la societat i carregada de 

responsabilitat).  

No he tingut la intenció de realitzar aquí una filosofia de la música, una reflexió sobre 

aquesta, ni de fer un estudi detallat de la visió que tenia d’aquesta algun d’aquests autors. Fer 

això suposaria una tesi en sí mateixa. Sí que he hagut d’aprofundir, però, com ja he dit, en 

l’obra de Nietzsche (ara en aquest vessant) i sobretot en Adorno i els escrits teòrics de 

Schönberg, però no volia allunyar-me del fil conductor que estava seguint. Simplement he 

trobat que la música se’m planteja com el terreny ideal a l’hora de fer germinar aquest discurs 

que estem construint (el mateix Adorno la concebia com a veritable model per a la seva teoria 

estètica). Dit altrament, la filosofia de la música m’ofereix eines conceptuals per tal d’explicar, 

entendre i veure exemplificat amb claretat el concept d’identitat negativa i d’impossibilitat 

que estava perseguint. Segons n’extrec de tot plegat, aquesta relació negativa entre el mediat i 

l’immediat, es dóna amb amb absoluta claredat en el fet musical. 

La música s’ha vist com a expressió d’un element ocult del món. Aquí podem entrar en el 

clàssic debat sobre la intencionalitat de l’autor envers la capacitat generadora de sentit que té 

ella mateixa en tant que llenguatge històric. És evident que això darrer és el que ens resulta 

més atractiu per la reflexió contemporània, però seguint aquest tipus de discurs he vist com 



 

 

podia portar la meva investigació al terreny de l’hermenèutica. L’aportació de Gadamer m’ha 

semblat pertinent però insuficient; en tot cas, queda clar que en la música es dóna un procés 

generador en l’aquí i l’ara de la recepció, dit altrament, que la interpretació és quelcom 

immanent, contingent i històric. 

Tampoc he volgut entrar en la tensió entre la música programàtica envers la música pura. 

En general, la revolució atonal de la música contemporània va tendir a veure en el nou 

llenguatge musical una imatge de l’abstracció pura lluny de tota expressió dialèctica; però el 

més important és que es veu en el seu llenguatge un procés que ens obra la porta a aquest 

nivell de coneixement més profund del que les aparences del llenguatge dialèctic tradicional 

ens fan veure. 

Adorno pren de Nietzsche aquest entusiasme, però el seu deute amb Hegel fa de la seva 

relació un terreny complex i difícil de copsar. He considerat que calia aturar-me a entendre 

aquesta relació abans de confondre conceptes i continuar per un mal camí. 

Certament, el jove Nietzsche parlà d’un paper redemptor de l’art, una mena de 

responsabilitat moral que també és reclamada per Adorno. Tanmateix cal dir que en Adorno 

la redempció sempre es produeix en l’obra, mentre que Nietzsche parla més aviat del món 

sencer com a fenomen estètic, és a dir, la justificació estètica del món (l’objectivitat és el món 

en tant que estètic). Per materialista que sigui això, no és el que cerca Adorno, el qual cerca 

l’objectivitat en l’obra i no passa per l’irracionalisme d’un torrent primordial dionisíac del qual 

la forma ens redimiria. Per Nietzsche la música seria l’expressió de la realitat de fons més 

enllà de tota convenció o aparença. Planteja, doncs, l’art i la seva veritat com un instint, 

oposat per tant al coneixement. 

Adorno, en canvi, sí creu en l’art com a forma coneixement, no en el sentit tradicional del 

terme, però més a prop d’aquest que no pas de Nietzsche. L’acostament que experimentarien 

els dos autors podria venir en el fet que compartien el projecte de destrucció del subjecte (que 

en Schopenhauer, un altre melòmen, però kantià malgrat tot, no hi era ni de lluny); però 

també podríem pensar que Adorno, en el seu hegelianisme, recupera en certa manera el 

subjecte en el tot, és a dir, que el tot és de fet un subjecte, malgrat sigui un subjecte absolut. 

Tanmateix caldria matitzar-ho dient que, al final, la subjectivitat d’Adorno acaba sent 

certament diferent a la de Hegel: el seu subjecte és més dèbil, propi de la contemporaneïtat, 

un subjecte malmès que ja no domina... i en aquest sentit sí molt més proper al darrer 

Nietzsche. 

El més important, al capdavall, és que aquest debat respon a la mateixa naturalesa de la 

música: aquesta és l’encarnació perfecta de l’esmentada convivència negativa. En la música 

conviuen elements no ja contraris sinó directament excloents, i no és tracta que es donin a 

l’hora, sinó que quan es donen són el mateix. 

Dient això vull dir que el caràcter viu de la música afegeix un element més a la seva 

impossibilitat. Parlar de la veritat del seu concepte, del seu caràcter dialèctic o expressiu, 

l’assimilen a la mediació lingüística que abans explicàvem: la contradicció irresoluble envers 

els límits del propi llenguatge. Tanmateix, allò que en el llenguatge natural o lògic semblava 

difícil de copsar, l’apelació a la pròpia relació negativa amb aquests límits (l’inefable, la 

mística, l’immediat), en la música es fa perfectament reconeixible en el seu moment . La 

música és l’art més arrelada en l’aquí i l’ara de la interpretació (cada una de les quals esdevé 

única en la història), això no només descompon la seva unitat auràtica (cal fer esment a 



 

 

Benjamin), sinó que hi introdueix una temporalitat específica que afegeix al seu concepte el 

fet de donar-se en un aquí i ara immediat, on es genera (intersubjectivament) un tipus de 

coneixement diferent, contingent i efímer, impossible d’assolir-lo entant que llenguatge 

mediat.  

La música és llenguatge, reductible fins a la lògica més bàsica de les proposicions 

intel·ligibles a la nostra ment culturalment estructurada (una mera combinació seqüenciable 

de sons al capdavall, reductible a esquemes matemàtics en correspondència a un codi 

formalitzable). Més enllà de la materialitat del codi trobem també una veritat de la música que 

es presenta com a metàfora, una veritat poètica; la música porta una dialèctica específica que, 

més enllà d’Adorno, en termes generals podem equiparar a la metàfora amb tot el que això 

comporta: una veritat contingent, inesgotable i contínuament autorenovada que genera sentit 

en la interacció intersubjectiva amb el públic receptor. 

Tanmateix, aquesta recepció es dóna en aquell aquí i ara esmentat. Bergson és l’autor que 

ha guiat la meva recerca arribats a aquest punt. Ell veié en la música l’expressió més 

reconeixible d’allò immediat i que tenia una connexió directa amb el que ell anomenava 

durada, la sensació pura. Per ell era possible el coneixement més enllà dels límits del 

llenguatge, però no com entenem normalment el coneixement (no podem negar Wittgenstein 

a aquestes altures sense passar-nos a la mística). Dit resumidament, per Bergson es dóna en 

l’immediatesa de la recepció un instant pre-lingüístic fora del temps racionalitzat que esdevé 

una porta, en aquest cas no dialèctica a una veritat profunda del món. 

Però no podem fer un discurs sobre aquest instant, perquè fer-ho seria portar-lo al 

discurs, i per tant ja seria mediat. El llenguatge s’estén a través de la temporalitat mesurada i 

matemàtica, la durada és una temporalitat diferent no susceptible de mesura, discurs, ni 

quasi mirada, està lligada a la immediatesa del moment concret en una contingència i 

immanència infinites.   

Cal recalcar que aquesta veritat no és en cap cas és aquella veritat postmetafísica negativa 

del ciutadà sense atributs, sinó que té més a veure amb el que cau més enllà dels límits del 

llenguatge i del qual no podem filosofar. Però si ho trobo un concepte interessant és perquè, 

en la música, aquella dialèctica i aquest caràcter immediat es troben al seu torn, com he dit, 

en una mena de relació dialèctica summament interessant: precisament es tracta, almenys en 

el moment de la interpretació (del concert), d’una convivència ineludible d’elements 

conceptualment oposats que s’eliminen entre sí, una tensió infinita entre la veritat lingüística i 

el diàleg efímer envers el receptor que copsarà un sentit únic, irrepetible i irracionalitzable. En 

el moment, les dues coses no conviuran, sinó que seran el mateix. 

D’aquesta manera, la música queda configurada com a quelcom buit de contingut en 

sentit positiu, i més encara tenint en compte la infinitud que prenen els seus dos terminis, que 

al cap i a la fi no existeixen: un per inefable, l’altre per l’elasticitat infinita i històrica del 

llenguatge natural. La música queda en suspensió en un punt intermedi que no existeix, és un 

esdeveniment impossible. 

Arribats a aquest punt, la pregunta és la següent. Quina aportació pot oferir aquesta idea 

al terreny estrictament filosòfic on ens movíem? La segona part de la tesi, “El llenguatge i 

l’instant. Escriptura i paraula viva”, encara en procés de redacció, és un intent de resposta a 

aquest interrogant. 



 

 

D’antuvi sembla clar que la relació d’aquest immediat amb la filosofia passa per la tradició 

mística, amb les dificultats que això implica: la crida de l’inefable és absurda, una cosa és 

naufragar contra els teus propis límits, o assumir-los per esdevenir buidor, però una altra cosa 

és traspassar-los. No es tracta de fer, doncs, un discurs sobre el que no és susceptible de 

discurs, ultrapassar la pròpia filosofia, que és lingüística, ni tant sols entrar en la mística pura 

i dura i analitzar el fenomen religiós. Tanmateix, la relació d’aquest (no)coneixement amb 

l’art és prou evident, fins i tot per autors del segle XX, com per tenir-la en compte, i perquè 

està relacionada amb una manera d’entendre la filosofia que es pot posar en relació amb la 

naturalesa de la música que he esmentat. 

L’aprofundiment en els diferents autors m’ha servit per anar desentranyant els problemes 

i culs de sac conceptuals ons ens porta aquest discurs. Un cop desenvolupada la visió de 

Bergson, trobem en Giorgio Colli, en la tradició nietzschiana, un dels puntals per a entreveure 

la relació de l’immediat amb la filosofia. En aquest sentit, tornem a trobar a la palestra del 

concepte de raó, aquí oposat a un inefable que seria accessible, en algun sentit, a través de 

l’art. Ja William James havia advertit el missatge íntim de l’art lligat a l’estat místic: per ell 

l’art era el nexe d’unió a través del qual l’estat místic no només era l’arrel de l’experiència 

religiosa, sinó que era indestriable de la sensibilitat en general. Aquesta experiència es 

nodriria del “caos infinit” que es troba més enllà dels marges de la consciència i es 

confinguraria més a través del sentiment que de les idees.  

Hi ha doncs, algun o altre pont entre la consciència mística i el pensament discursiu, i 

varis intents filosòfics d’explicitar-los d’alguna manera (sent l’intent de Schiller segurament el 

més seriós). El mateix Eugeni d’Ors va elevar el principi de participació de Lévy-Bruhl a 

veritable principi epistemològic: la sobreconsciència angèlica és una forma d’inconsciència 

superior en la que la llum de la intel·lecció (el noûs) enlluerna la dèbil consciència. L’esperit, 

doncs, transcendiria les facultats de l’ànima i la indeterminació de la matèria. 

No volia centrar-me en el fet que, al cadavall, estem parlant d’una fusió de la individualitat 

amb aquest inefable (aquest és, com dèiem, l’anhel inassolible de l’element en mediació 

contínua), al cap i a la fi és la unió amb l’U primordial, amb la transcendència. Però sí em va 

semblar rellevant aquesta idea d’insconsciència: fora del pensament discursiu i racional, 

només queden els sentiments indeterminats. Aquest és precisament el tipus de sentiments 

que té Ulrich, l’home sense atributs de Musil; es caracteritza per la seva indecisió en tant que 

abans d’actuar en el món no està decidida la naturalesa del sentiment que l’hi empeny. Això fa 

d’ell un marc idoni per a l’experiència mística, almenys tal com la vinculava Bataille a 

l’absència de projecte (i a l’erotisme i transgressió, cal recordar). Tanmateix, cal fer notar que 

lluny de l’aprenentatge o coneixement del món que proclamava James, en Musil l’èxtasi místic 

és un trencament que no recompon res: l’altre món que albira a través de l’esquerda no pot 

integrar-se en la seva vida quotidiana.  

En Colli, en canvi, hi ha una fusió final on la Raó es porta al seu extrem, al seu 

acompliment final: la destrucció de tot coneixement. És en aquest moment on aquesta deixa 

entreveure que en l’origen de l’autèntic saber hi ha potser una visió mística o una experiència 

immediata de la realitat superior a la de la visió objectiva racional. 

 Tanmateix, el gran problema d’aquest discurs, sigui a la bergsoniana o a la nietzschiana, 

és el psicologisme a que ens evocaria abandonar-nos a una mena de fenomenologia de la 

sensació pura. En el cas que ens ocupa, no era pertinent a la meva recerca tant l’interès pels 



 

 

sentiments subjectius que es donen en la configuració d’aquest estadi, sinó el fet que es tracta 

d’un procés viu, únic i irrepetible. Dit d’una altra manera, el no-coneixement místic, igual que 

la música, va lligada a l’esdeveniment concret. 

L’esdeveniment és el que trenca el continu temporal i ens sobrevé obrint un aquí i ara en 

què ell mateix consisteix en precisament la dimensió contrària: la del pertot i sempre, la 

transcendència infintia. Carlo Diano usa el terme periéchon, provinent d’Anaximandre, per 

referir-se a aquesta infinitud; és l’entorn indiferenciat que comença tot just a l’altra banda del 

perímetre que marca el límit. En realitat tornem a redundar en un discurs sobre els marges 

del concepte; en l’espai són els voltants, en el temps el ressò de les experiències viscudes. Però 

aquí es tracta d’una suspensió de les determinacions empíriques, les coses perden llur 

substancialitat, l’home sent que es trenquen en el seu propi cos els límits dels quals es refiava i 

l’espai extern el penetra. No té paraules perquè no en pot tenir cap representació d’una cosa 

que el suspèn entre el no-res de l’instant que fuig i el no-res d’aquell que encara ha de sonar, 

fent de la durada un abisme on s’aboleix la irreversibilitat del temps. 

La música, independentment de la relació que aquests autors trobin que té amb aquell 

inefable, hem dit que també es dóna en aquest aquí i ara. Però hem dit que també és 

llenguatge, un llenguatge que es dóna en aquell moment (i que pot romandre escrit, però no 

és exactament el mateix), com en la filosofia ho és la mediació dels seus continguts, o la 

interpretació del text. Pot donar-se la filosofia també en el moment? La conclusió on he 

arribat és que, al capdavall, aquesta línia d’investigació connectava en l’actualment 

menystinguda tradició filosòfica de la filosofia viva. Dit altrament, l’instant d’immediatesa, es 

dóna filosòficament en la filosofia viva en tant que diàleg. 

La filosofia és paraula, llenguatge pur, i no pot ser altra cosa que aquesta mediació que 

naufraga contra els seus límits. Però també un diàleg, no pas hermenèutic, sinó viu i oral en 

un instant concret de l’espai i el temps. La qüestió és que en la immanència de la conversa oral 

es genera un sentit contingent en el sí de la intersubjectivitat que, si bé no és cap coneixement 

transcendent i ultramundà, és diferent del que es genera en l’hermenèutica individual del text: 

el llenguatge oral només val en aquest aquí i ara, després es perd en el silenci, és pura 

temporalitat. 

Naturalment, aquesta via xoca amb tota la defensa de l’escriptura que sustenta la major 

part de la filosofia contemporània i tota la tradició deconstructiva. Tanmateix, no es tracta 

d’una idea tant barroera com una mera condemna de la paraula escrita, com la de la Carta VII 

de Plató, sinó quelcom molt més interessant i subtil. Precisament tal com suggereixen certes 

interpretacions del filòsof grec: l’escriptura es presenta com a base ineludible del diàleg (fins i 

tot n’és la representació figurativa), però sent la filosofia veritable el propi diàleg segon que 

s’estableix en la vida, lliure dels lligams deterministes i de la Veritat resolta del text, però 

sempre gràcies al text.  

El diàleg platònic té una funció doble: és una representació de la vida socràtica (una 

conversa perduda per la seva pròpia naturalesa oral) però també de la pròpia filosofia 

platònica. En aquest sentit Plató portaria aquesta dualitat fins a l’extrem, ell mateix és el que 

critica el Sòcrates que porta dins: un poeta, un narrador. El diàleg es presenta com l’única 

forma legítima de discurs que sobreviu a aquesta crítica interna: és l’únic llibre que supera el 

llibre (les deficiències pròpies de l’escriptura). 



 

 

Plató pretendria una recerca conjunta del vertader, el problema és que Plató troba allà on 

Sòcrates busca, un món metafísic, però hi arribà passant per ell; prengué, doncs, la seva 

dialèctica per dur-la a una resposta sense ser un mer “narrador de contes”. Allà on condueix el 

camí no és comunicable, per això cal insistir en la guia del camí, el diàleg. No hi ha conflicte 

entre el metafísic i l’irònic, és símbol immediat de la realitat com també de la seva 

inexpressabilitat. El diàleg, com a forma, és doncs la veritable filosofia, des d’aquesta 

perspectiva caldria interpretar la Carta VII: no es tracta que el contingut del diàleg sigui fals, 

sinó que aquest només té sentit en la mesura que es posa en relació amb el que la seva forma 

intenta imitar: la conversa viva. El diàleg escrit és la contradicció exemplificada d’un text que 

intenta reproduir el que la seva forma no pot copsar, la volatitat de la Veritat contingent. 

Per Colli, la dialèctica filosòfica neix en l’agonística, en el combat, quan la desaparició de 

l’ambient religiós i esdevé una competició entre homes pel coneixement, com a tals, no com a 

endevins. No cal jutge, la victòria de qui interroga resulta de la mateixa discussió. Des 

d’aquesta perspectiva, misticisme i dialèctica conflueixen com a dos etapes d’un mateix 

succés, aquest simplement apareix quan el context és suavitza i perd tragèdia. I si això és així, 

en l’escrit sempre perd el combat, perquè és pensat per un sol home. 

Tanmateix, nega que hi hagi en els grecs, malgrat la sistematització dialèctica en l’escrit, 

una construcció dogmàtica i unitària a imposar, ans el contrari, hi ha un intent destructiu: al 

dialèctic no li importa la tesi a refutar; sigui quina sigui, la victòria serà destruir-la. Això 

exposa tota ciència a la demolició. Davant l’excés d’agonística, Parmènides, immers en el 

remolí dialèctic, imposa una legislació al seu discurs: l’És afirma, s’escapa de la destrucció 

dialèctica, però també del déu que podria ser posat en dubte: la paraula que protegeix la 

naturalesa metafísica del món. Així, Zenó, que funda la gran dialèctica en intentar defensar el 

monisme del seu mestre, en el fons el traeix, perquè segueix la via prohibida del no-és, la 

dialèctica, generalitzant al món sencer allò que només concernia els assumptes polítics, 

portant-ho a tota qüestió abstracta i intel·lectual. Així la dialèctica deixa de ser agonística i 

esdevé una teoria general del logos, però mai perd aquest caràcter relacional, dinàmic, 

contingent. 

La culminació de la meva tesi va dirigida envers aquesta qüestió. És possible una relectura 

de la modernitat on es pugui reintroduir la dimensió de diàleg del la filosofia com a porta a 

una veritat no metafísica i allunyada de la identitat? Si fos així, l’escriptura seria alhora una 

traïció a la filosofia i el que la possibilita; la filosofia en sí mateixa també tindria un punt, 

doncs, d’impossibilitat o, si més no, de reunió d’elements excloents on l’instant, com a 

esdeveniment viu i efímer, tindria el seu paper. 

En tot cas, i encara pendent de conclusions definitives, ha quedat palès que aquest 

problema, el del paper de la relació, és la base de tota la qüestió. El gran debat sobre la 

identitat contemporània, les dificultats en la fonamentació del pensament ètic i polític, les 

reflexions sobre la intersubjectivitat; tot parteix un conflicte molt profund i que afecta la 

pròpia estructura del llenguatge. El llenguatge no pot traspassar els seus límits, però es veu 

contínuament, per la seva pròpia naturalesa a intentar fer-ho inútilment. Possiblement, en 

l’aquí i l’ara pot donar-se aquest moment de clarividència que busca, però que tampoc pot 

pensar, perquè seria fer-lo seu, portar-lo al seu terreny, mediatitzar-lo. És potser la pròpia 

filosofia el que és, al capdavall, una activitat impossible, o una activitat negativa que, com féu 



 

 

Nietzsche, trenca els esquemes il·lusoris de la veritat i la mentida amb els quals vèiem el món, 

per veure’l des de l’única veu possible, la del silenci. 
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