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INTRODUCCIÓ 
 

El tema del temps és extremadament important per a Martin Heidegger. I el seu 

pensament al respecte no pot ésser comprès adequadament si no tenim en compte la 

gran influència que diversos filòsofs van exercir en el seu pensament. Entre ells, 

Aristòtil i Agustí són els dos més destacats, tal i com el propi Heidegger afirma a les 

seves lliçons marburgueses del semestre d’estiu de 1927: 

 
«Les dues grans interpretacions antigues sobre el temps  

que des d’aleshores han imposat la seva pauta,  

la ja esmentada d’Agustí i el primer gran tractat sobre el temps 

d’Aristòtil, són també, amb molta diferència, les investigacions més 

extenses i autènticament temàtiques sobre el fenomen del temps»1 

 
Sense elles, no es pot entendre el complicat entramat terminològic ni les idees 

fonamentals sobre la temporalitat. Idees que apareixen publicades en forma de tractat en 

el tercer capítol de la segona secció d’Ésser i temps, però que també podem trobar en 

multitud d’escrits i cursos previs que Heidegger va realitzar en el transcurs d’una densa 

activitat docent i investigadora a les Universitats de Friburg i especialment de Marburg. 

El rerefons filosòfic de cadascun d’aquests escrits és, en part, el concepte aristotèlic o 

agustinià de temps. L’estudi de l’obra d’Agustí i d’Aristòtil és, doncs, imprescindible 

per a apropar-nos a la manera en que Heidegger respon a la pregunta sobre el temps. I 

aquest és precisament l’objectiu del nostre treball d’investigació: en primer lloc, hem 

intentat mostrar que el concepte de temps exposat a Ésser i temps no és en cap cas un 

tema secundari que apareix en l’esmentat tractat com si fos un apèndix de la reflexió de 

veritable importància filosòfica al voltant del concepte d’ésser; al contrari, el temps és 

                                                 
1 GA 24: 281.  



l’altre gran pilar del pensament de Martin Heidegger durant els seus anys de joventut. 

Creiem que Ésser i temps no és una obra que neix del no res com a producte de la 

necessitat de l’autor de consolidar el seu currículum per a aconseguir una plaça docent, 

sinó que la publicació durant aquests darrers anys de les seves lliçons i altres escrits 

menors ens permeten observar com es va gestant la manera en que Heidegger entendrà 

el concepte de temps que es reflexa en aquest tractat, i que, com ja s’ha dit, es 

fonamenta en gran part en les idees d’Aristòtil i d’Agustí al respecte. Hem intentat 

mostrar també de quina manera Heidegger porta a la pràctica la reconstrucció 

fenomenològica proposada pel que va ser el seu mentor, Husserl, i com recondueix els 

conceptes fonamentals d’ambdós filòsofs, incorporant-los a la seva particular manera 

d’entendre el temps.  

 

Per a fer-ho, hem dividit el nostre treball en tres grans capítols: el primer, centrat 

en el pensament del filòsof estagirita; el segon, dedicat al bisbe d’Hipona; i el darrer, 

que pretén recopilar les idees fonamentals del concepte de temps defensat pel jove 

Heidegger, emfatitzant especialment les seves idees més originals i innovadores sobre 

aquest tema.  

 

A PRESÈNCIA D’ ARISTÒTIL EN EL CONCEPTE 
HEIDEGGERIÀ DE TEMPS. 

 

Aquest primer capítol està format per dos subapartats dedicats, respectivament, a 

un estudi de la vida pràctica aristotèlica, i a una anàlisi del seu tractat sobre el temps. 

Heidegger considera que un dels grans mèrits d’ Aristòtil és el fet de prendre 

consciència de la importància que la vida pràctica té en tota reflexió filosòfica. 

Concretament, la ètica aristotèlica no està desenvolupada a partir d’un marc teòric de 

reflexió, sinó que tota l’anàlisi sobre el comportament dels homes i sobre les diferents 

maneres de desvetllament de l’ésser es duu a terme a partir d’una minuciosa i detallada 

anàlisi de la vida pràctica. Heidegger reformularà els conceptes fonamentals de gran 

part de l’ètica aristotèlica, establint paral·lelismes entre cadascun dels modes 

d’aletheuein i els diferents trets ontològics constitutius del Dasein: la episteme i l’ésser-

a-la-vista, la techné i l’ésser-a-la-mà…i sobretot la phronesis i la cura2. L’anàlisi present 

                                                 
2 Cf. VOLPI (1994): 198 y ss. 



a l’Ètica a Nicòmac sobre el concepte grec de prudència li servirà a Heidegger per a 

defensar a ultrança que Aristòtil no només va destacar que les vivències quotidianes 

eren essencials per a un estudi de la natura humana, sinó que també va intuir d’alguna 

manera que la temporalitat era la característica fonamental de l’home.  

Tenint això en compte, hem dividit aquest capítol en dos grans apartats. En el 

primer hem estudiat en què consisteix la vida pràctica aristotèlica i la interpretació que 

Heidegger ofereix de la mateixa. Per a aconseguir-ho, ens hem centrat, d’una banda, en 

el llibre VI de l’Ètica a Nicòmac; d’una altra banda, en el Sofista de Plató, GA 60 -

volum encara no traduït ni al castellà ni al català-. També tindrem en compte el breu 

resum que sobre aquest tema apareix dins les Interpretacions fenomenològiques sobre 

Aristòtil. Indicació de la situació hermenèutica –informe que Heidegger va escriure en 

3 setmanes per poder optar a una plaça de professor extraordinari a Marburg l’any 1922, 

i que demostra un cop més, que Ésser i temps ve precedit d’unes profundes reflexions 

filosòfiques que es van iniciar a principis dels anys 20.  

En el segon apartat, hem estudiat què diu exactament Aristòtil sobre el temps, 

basant-nos en els llibres IV i VI de la Física i en alguns comentaris del De Ànima. I 

posteriorment hem analitzat la reformulació heideggeriana d’aquest tema, a partir 

bàsicament de Els problemes fonamentals de la fenomenologia, tot i que també hem 

tingut en compte altres obres, com La lògica: la pregunta per la veritat –la traducció 

castellana del qual s’ha publicat en el transcurs de la redacció d’aquest treball de 

recerca-, Els conceptes fonamentals de la filosofia antiga –text inèdit en català i 

castellà-, i el concepte de temps –text totalment inèdit a l’inici del present treball, i 

recentment publicat a Alemanya en el volum 64 de les Obres completes- 

 

LA PRESÈNCIA D’AGUSTÍ EN EL CONCEPTE HEIDEGGERIÀ 
DE TEMPS 
 

El capítol dedicat a Agustí és estructuralment idèntic al d’Aristòtil. Martin 

Heidegger defensa que Agustí va ser l’únic dels filòsofs precedents que va ser conscient 

d’una de les característiques més importants de l’autèntica temporalitat, a saber, al 

unitat dels dos moments temporals. Per això, mereix un lloc destacat en tota reflexió 

sobre el concepte de temps. A més, de la mateixa manera en que l’anàlisi aristotèlic de 

la prudència obria la porta a una comprensió de l’ésser de l’home basada en la 



temporalitat, l’anàlisi agustinià sobre la temptació i molt especialment sobre la cura són 

també el nucli de la reformulació heideggeriana del pensament d’Agustí, atès que a 

través d’ells s’intentarà mostrar que, per a Agustí, la pregunta sobre el temps i la 

pregunta sobre l’ésser de l’home són la mateixa cosa.  

Així doncs, dels dos grans apartats que configuren el capítol d’Agustí, el primer 

es centra en una anàlisi de la cura agustiniana, a partir de la lectura del llibre X de les 

Confessions. I posteriorment ens hem basat en la interpretació que Heidegger realitza de 

la mateixa en les lliçons de 1921/22 publicades en el volum 60 de les Obres Completes 

sota el títol de Fenomenologia de la vida religiosa –a l’inici de la nostra recerca, només 

estava disponible la traducció castellana de la primera part d’aquest volum. Però durant 

la redacció del mateix ha aparegut la traducció castellana de la segona part-. En el segon 

apartat hem analitzat la proposta concreta d’Agustí per a entendre el temps a partir del 

llibre XI de les Confessions. I a continuació, oferim la relectura heideggeriana de la 

mateixa. L’únic text en el qual Heidegger s’interessa explícitament i de forma indirecta 

per aquest tema és una conferència que va realitzar el 26 d’octubre de 1930 en el 

Monestir de San Martin de Beuron. Ens hem centrat en aquesta inèdita conferència –

encara no ha estat publicada enlloc- per a reconstruir la interpretació que Heidegger duu 

a terme del concepte de temps d’Agustí. Al final del nostre treball de recerca hem afegit 

una proposta de traducció de l’esmentada conferència.  

 

LA ORIGINALITAT DEL JOVE HEIDEGGER: QUÈ ÉS EL 
TEMPS? 
 

Finalment, hem considerat necessari afegir un apartat dedicat exclusivament al 

concepte de temps del jove Heidegger. Apartat que, per motius obvis, en ocasions 

repeteix algunes de les idees assenyalades en els dos capítols anteriors, però que ens 

permetrà reconstruir amb més facilitat les idees essencials al respecte, a més d’afegir-ne 

algunes de noves. I és que no estem aquí defensant que el concepte de temps proposat 

pel jove Heidegger i reflexa a Ésser i temps sigui una mera repetició de les tesis 

aristotèliques i agustinianes. Ans al contrari, l’aportació original de l’autor és molt 

important, i la recent i continua publicació de treballs i lliçons anteriors a 1927 

permeten comprendre-la amb més profunditat. A més, no s’ha d’oblidar que, tal i com 

s’assenyala a Ésser i temps, també és important la presència d’altres autors en el 



concepte de temps heideggerià, com per exemple Plató, Kant, Hegel, Bergson i molt 

especialment Husserl. La primera fase d’aquesta recerca va ser, precisament, realitzar 

un estudi genealògic del concepte de temps present al pensament de Heidegger.3. El 

tercer capítol no està dedicat, en cap cas, a resumir l’aportació de cadascun d’aquest 

autors, sinó que recollirà els aspectes que hem considerat més originals i destacats de la 

temporalitat en el jove Heidegger, centrant-nos únicament en el paper que el pensament 

d’Aristòtil i Agustí tenen d’ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Figueras, Marta: Genealogia del concepte de temps segons els paràmetres indicats per por Martin 

Heidegger a Ser y tiempo, treball presentat  l’any 2004 a la Universitat Autònoma de Barcelona.   
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