
NIETZSCHE

MORT DE DÉU:

Crítica a la civilització judeocristiana: Està malalta

- Cerquen la perfecció
- Donen valor al “més enllà” (Invisible, etern,

immutable…) → Despecte al món  temporal

- Morirà junt amb els valors superiors
- Es buscarà sentit a la vida aquí/present

“Gott ist tot”

➔ Totes les creences intel·lectuals/món suprasensible
- Món de les idees de Plató i Sòcrates
- Idealisme (llibertat i igualtat) → Ésser immutable
- Creences, veritats i utopies → Tot flueix

Interioritzar-ho permetrà viure d’una altra manera

SUPERHOME:

1ª Transformació: CAMELL

- Caracterització de l’humà occidental
- Animal de ramat → Obeeix, “tu has de…”
- Submís → S’agenolla davant de la llei moral (DÉU)
- Porta les càrregues de l’altre món / transcendència

2ª transformació: LLEÓ

- Es rebel·la → El gran negador
- Nihilisme: Estat interior fruit de l’experiència de descobrir el

“res té sentit”→No sustituible: Necessitat d’aprendre de nen.

3ª transformació: NEN

- = SUPERHOME → Nou començament
- Existència = Joc, sentits, no prejudicis, no records…
- No busca reconeixement → No lluita contra els altres, no

domina: “Si els altres parlen bé de tu, preguntat si vas pel
bón camí”

- SÍ A LA VIDA TAL COM ÉS: No es pot renunciar a cap
moment de la vida → Distincions bé - mal: Propi de la
vida de l’individu que no suporta la vida, no sap viure.

VOLUNTAT DE PODER

❖ Característica del SUPERHOME
❖ = Domini de la pròpia vida/força/potència vital → Gran

salut → Vol viure
❖ = Energía manifestada: Impulsos i instants → Força

expansiva d’autosuperació.
- Tot passa, tot flueix
- L’humà és un ésser desitjant: mai acabarà de

crear → Autosuperació
❖ Poder dels creadors: voluntat = creació = alegria



ETERN RETORN

❖ És una defensa al temps circular (tothom) → Energia ≃
quantitat fixa

❖ Màxima expressió del SÍ A LA VIDA → Li agrada tant la
vida que desitja viure cada instant eternament.

TIPUS D’HOMES

Home intuitiu / dionisíac / irracional:

- Intuïció: creences, no reflexions, convencions → Guia
emocions / renúncia a la veritat VS perspectives

- Irracional: Refusa les valoracions racionals / úniques
per a tothom.

- Artista (jo vull): Esperit lliure, creador de la pròpia vida
- Valor aparença/bellesa: Valor a la vida, al present,

terrenal + incertesa de futur.
- No aprèn de l’experiència: Espontània, “nen”,

Home racional / apòl·lim:

- Abstraccions: Reflexiona, valora els ideals, creences
intel·lectuals.

- Racional: Atura l’impuls
- No artista: Còpia, segueix convencions socials (seny,

regularitat)
- Valora essència: Ocult, inobservable → ciència/religió

→ Regularitats/certesa de futur
- Estoic: Vida = resignació (obeeix)

TRANSMUTACIÓ DE VALORS

La genealogia de la moral

Moral del senyor: (La Ilíada i l'Odissea)
Són l’origen de tota cultura: Força + independència

- Busca associaciar el camp semàntic “Bo” a: nobles,
poderosos, distingits, rang superiors, feliç, alegre.
➔ afirmació + acceptació de la vida

- Què valora?
➔ Natural (instint, sexualitat) → Voluntat de viure
➔ Acció, jo vull, ser com un desitja → Individualista
➔ Renúncia a la igualtat (Idealisme de massa)
➔ Innocència (nen)

Moral de l’esclau: (Biblia)

- Obra jueus/cristianisme → Rebel·lió de l’esclau: oprimir
+ lloar febles

- Mediocritat → Glorificar el que fa suportable la vida als
pobres

- “Bo” ≃ infeliç, compassió → Defensa ideals ascètics:
No al cos, no a la sexualitat, no a l’acció, instints

- Entenem feblesa = llibertat
- Defensa igualtat / “animal de ramat” / ressentiment /

racionalitat



CONEIXEMENT CRÍTICA

El món té estructura: fixa i objectiva

→ La veritat és l’adequació amb la realitat
PERSPECTIVES diverses: afavorir/desafavorir la vida

Coneixement:

Antropomòrfic → Segons la subjectivitat humana

Conèixer la realitat = ideal → paraules = metàfores
- Ens fan tractar d’iguals
- Intent unificar/estabilitzar
- Realitat = diversa i canviant

✳ Prejudici
✳ Caracteritza les relacions entre humans
✳ Mostra una part del concepte → Generalitzar
✳ No existeix el coneixement perquè no es pot deslliurar del llenguatge

Veritat ≃ ideal:

- Necessitat d’unificar (trobar la veritat) → Evitar guerra
dins una societat

- Necessària per la moral de l’esclau (estabilitat,
conviccions) → No suporta la realitat canviant

- Legitimat per convicció social en una cultura
- Qui no la segueix es condemna / viu en l’error

Perspectivisme:

- No hi ha una realitat que pugui ser fixada pel
llenguatge

- Cap perspectiva és la vertadera
- Perspectiva → Valuosa quan afavoreix la VOLUNTAT

DE PODER

vs Realitat:

- Dinamisme, contradicció, singularitat
- Igualar-la és falsificar-la → renunciar a la vida

CONCEPTES:

Concepte: Paraula que permet la generalització de
l’enteniment, és a dir, fa igual el que és diferent.

Veritat: Interpretació de la realitat d’acord a unes condicions
acceptada a la societat que és una creació de l’intel·lecte.

Món metafísic, de la veritat: Etern, immutable, universal…

Món de la vida: Temporal, canviant, material, múltiple…

Perspectiva: Interpretació de la realitat des de l’enteniment i
des dels afectes: Relació directa amb la vida (Vitalisme)

Conèixer: Veure en perspectiva


