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HEIDEGGER 

Jaume Farrerons 

 

Filosofia i política —o politologia entesa como a 

reflexió o discurs racional sobre el poder— són 
institucions que neixen juntes a Grècia. No es tracta, 

emperò, com podria inferir-se de la consagrada 
distinció entre disciplina sistemàtica i històrica, 

d’una mera coincidència fàctica: filosofia i política 
romanen ab ovo també de iure i conceptualment 

inseparables, bessones fins i tot. La pregunta 
presocràtica per la ἀρχή (arkhé), és a dir, pel 

“principi”, comporta de bell antuvi una interrogació al 

voltant de la legitimació del “poder” i és ja, en efecte, 
política en tots els sentits de la paraula. Ara bé, 

coneixem la paraula “anarquia”, utopia “sense poder” 
i matriu de l’imaginari modern, però no l’arquia, un 

mer sufix, tot i que aquella n’hauria de ser més aviat 
un derivat negatiu. Utòpic, àcrata, anàrquic esmenta 

el que subverteix, en la imaginació humana, aquest 
món originari de la φύσις i que hi influeix en qualitat 

d’ideal regulatiu, voluntat o esperança en un futur 
“millor”, de “ciència proletària” sobre aquesta 

suposada necessitat històrica ineludible (Marx), de 
fonament ètic normatiu per a la crítica social 

(Habermas)...  ¿Hem d’entendre llavors que el món 
fenomènic, allò que es manifesta “tal i com es 

manifesta” (o àdhuc allò que el “naturalisme ingenu” 
i la “ciència” no marxista entenen en termes de 

“realitat dels fets”) pot atorgar a l’arquia una certa 
positivitat? ¿Podria el fenomen —i aquí apareix 

Heidegger seguint de forma ben palesa Friedrich 
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Nietzsche— concebre’s com a àrquic per essència?  El 
caràcter àrquic —i ex hipothesi antiutòpic— del camp 

fenomènic pot resumir en una sola fórmula l’horitzó 
de l’ontologia fonamental. Funda un espai de 

pensament racional, filosòfic, científic (Monod), que 
s’oposa tant a la creença mítica o religiosa tradicional  

—i a la seva descendència “conservadora”— quant al 
“progressisme” entès com a camí obligat de la 

modernitat envers la “reconciliació” (burgesa o 
marxista, hegeliana al capdavall). Més a baix veurem 

que aquesta és una afirmació rigorosa i que el 
“poder”, inherent a la noció, al sentit prelingüístic de 

veritat, ha estat tal vegada el redescobriment més 

important de la filosofia contemporània.  

Pero la filosofia centra sus problemas en el orbe 

mismo, donde todas las cosas se unifican y 
reciben el aliento primario que las hace objetos 

para nosotros. Es, por ello, según decimos en el 
título de estas breves notas, una disciplina 

imperial.1 

Ara bé, quant símbol de l’auctoritas del imperium 

romanum i “significant” del fenomen històric que de 

manera força confosa anomenem “feixisme”, el feix 
sorgeix del cor de l’esmentada problemàtica i respon 

a la pregunta pel rang ontològic del que la llengua 

alemanya designa amb el mot Macht. No cal, doncs, 
introduir el feixisme a la filosofia, com tem i denuncia 

Faye, perquè és la filosofia mateixa qui dóna a llum el 

fenomen “feixista”. Nietzsche el descobreix i 

Heidegger es limita a pensar “fenomenològicament” 
aquest factum.  

                                                           
1

 Ramiro Ledesma Ramos, “La filosofía, disciplina imperial”, Obras Completas, 
Volumen II, Ediciones Nueva República, Barcelona, 2004, p. 253.  
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Malgrat la identitat de filosofia i política, observem, 
en efecte, que una i l’altra es presenten actualment 

en societat com a camps separats. La filosofia és un 
discurs “abstracte” que mesura la seva 

professionalitat acadèmica de faisó directament 
proporcional al grau de despolitització. Aquest és, 

emperò, sols un indici que assenyala la naturalesa 
política de la filosofia, la necessitat de depurar el 

significant per a poder tractar teorèticament el 
significat en unes condicions asèptiques i, diguem-ho 

així, de laboratori. El signe distintiu de la filosofia 
acadèmica procedeix de la seva relació amb el poder 

polític i, més en concret, amb l’Estat. Els filòsofs 
acadèmics són funcionaris de l’Estat. La qüestió és 

doncs com pot l’Estat institucionalitzar una reflexió 
crítica sobre el poder i sobre els fonaments de la seva 

legitimitat. Els qui manen han de resoldre aquest 
problema. La resposta és que l’Estat pretén acotar un 

terreny controlat en el qual es pugui desmuntar peça 
a peça l’aparell del poder i, per tant, l’Estat mateix, 

però “teorèticament” i sense esmentar  la política 
perquè aleshores aquest discurs generaria ja efectes 

polítics directes. El llenguatge neutre de la filosofia, 
el discurs acadèmic, “científic”, és així, com a tal, un 
llenguatge polític en diferents sentits de la paraula. 

Fins ara n’hem trobat tres: 1/ llenguatge polític 
perquè està marcat, en la seva pròpia forçada 

naturalesa apolítica, per una imperativitat política 
negativa; 2/ perquè obeeix la política en la mesura 

que el filòsof com a figura pública i professional 

depèn de l’Estat i en forma part; 3/ perquè la tasca 
de la filosofia és “crítica del poder” o, dit a la inversa, 

“fonamentació de l’Estat”, que palesarà si cal la 
manca de fonament d’un poder existent de facto.  
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La filosofia significa, tanmateix, una forma de vida, 
no una mera “disciplina teòrica”. Pensem un moment 

en les conseqüències d’aquesta afirmació. La filosofia 
vol respondre a la qüestió de la legitimitat del poder 

un cop determinats discursos i codis simbòlics mítics 
tradicionals han deixat de fonamentar-lo, 

esdeveniment que succeí a Grècia fa ja més de dos 
mil cinc-cents anys. Quant forma de vida, la filosofia 

no pot deixar de ser política de la mateixa manera 
que l’islam —o el judaisme— ha de deixar de ser “una 

creença privada” i intentar esdevenir coherent amb si 
mateix i imposar-nos a tots plegats la xara, una 

norma política. La filosofia acadèmica ve precedida 
per una reducció de la filosofia del mateix calat que, 

en una societat laica, la reducció privatista, 
spinoziana, de la fe religiosa. En el cas de la filosofia, 

tanmateix, el liberalisme juga amb una trampa, a 
saber, que l’Estat es defensa aquí de la mateixa raó, i 

no, com ara pel que fa l’islam —o qualssevulla altra 
religió—  de la fe. I ara  ens preguntarem, per què ha 

de defensar-se l’Estat de la raó quan precisament es 
fonamenta en la raó i presenta arguments racionals 

per a justificar les reduccions privatistes de les 
religions i el laïcisme de l’espai públic? Amb relació a 

la religió, aquesta reducció de la creença pot raonar-
se des de l’imperatiu de la pau cívica entre idees que, 

mancades de fonament racional, sols poden recórrer 
a la violència per a relacionar-se mútuament, però 

això no es pot dir de la filosofia, una reflexió sobre la 
raó com a tal. El que vol preservar l’Estat aquí, hem 

entès gràcies a Nietzsche i Heidegger, és una 
determinada religió o codi simbòlic religiós tradicional 

secularitzat, les “idees modernes” o “ontoteologia”. La 

reducció de la filosofia a filosofia acadèmica seria així 
el pacte de convivència entre els valors socials del 

judeocristianisme i una herència grega que 
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subverteix allò en què l’Estat s’ha convertit a la 
modernitat precisament per la seva incapacitat de 

consumar els processos de racionalització; uns 
processos en els quals, d’altra banda, es legitima o 

vol legitimar-se i on, en definitiva, es reprodueix 
materialment parlant (ciència, tecnologia, 

capitalisme).  

És en aquest context que podem abordar la qüestió 
del feixisme de la filosofia de Heidegger i, per tant, la 
seva fonamentació de l’Estat. El “feixisme” és el mot 

que la modernitat judeocristiana secular utilitza per 
a mantenir políticament neutralitzades les 

conseqüències de la filosofia quant forma de vida que 

institueix la veritat, i no la felicitat,  com a valor 
suprem de la societat. Això pot semblar sorprenent 

perquè el feixisme s’acostuma a bandejar sota 
l’etiqueta d’irracionalisme, però precisament la 

filosofia de Heidegger i la seva vinculació estructural, 
ja impossible d’ocultar, amb el nacionalsocialisme, 
ha desmuntat fa temps aquesta coartada. Per tant, hi 

hauria una quarta causa, afegida a les ja 
comentades, que explicaria la separació institucional 

entre filosofia i política i l’existència mateixa de la 
filosofia acadèmica en la societat que neix després de 

la Segona Guerra Mundial, a saber, que la filosofia 

sols pot deixar de ser acadèmica i esdevenir filosofia 
integral dinamitant els fonaments d’un Estat burgès 

que es defineix a ell mateix com a “antifeixista” i 
vulnera tots els principis de la democràcia legislant 

contra una ideologia concreta. La filosofia, lleial a la 
seva essència política, quant “forma de vida”, és una 

amenaça per a l’ordre polític de les “idees modernes” 
i a aquest desafiament se l’ha qualificat de “feixisme” 

i perseguit policial i penalment. Les causes 
històriques per les quals la paraula feixisme 
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esdevingué el significant del concepte que acabem de 
caracteritzar són massa complicades per exposar-les 

aquí. El que sí convé subratllar, en tot cas, és que el 
concepte de feixisme és anterior als feixismes polítics 

històrics i que si bé la identificació de significant i 
significat no resulta purament arbitrària, la idea de 

feixisme ultrapassa de bon tros tot el que els 
feixismes històrics, en el supòsit que els poguéssim 

conèixer realment, hagin representat. Dit breument, 
hem d’establir la distinció entre el feixisme com a fet i 

el feixisme com a fenomen, anterior estructuralment i 
històricament als feixismes suposadament “reals”. 

Cal interpretar el feixisme fàctic des del feixisme 

fenomènic i no a la inversa. Aquesta reducció és 

l’única forma d’abordar la fonamentació feixista de 
l’Estat a Heidegger. Si no ho fem així, si és parteix del 

suposat factum històric del feixisme com a mesura 
hermenèutica de l’ontologia fonamental, l’anàlisi de 

la relació entre feixisme i filosofia es convertirà en 
l’expedient judicial contra un filòsof i en una repetició 

del judici de Sòcrates.  

La prioritat del “fenomen” respecte del “fet” ocasiona 
que el fet mateix, o més ben dit allò que s’accepta 

com a “dada”, la narració del fet històric, aparegui a 
la consciència pública com un objecte independent 

amb el qual sols cal comptar o fins i tot ensopegar. 
Però en realitat aquest presumpte fet històric és, com 

tots els fets històrics, el producte d’una construcció. 
Ara bé, que el fenomen feixista precedeixi, en tots els 

sentits de la paraula, al “fet històrico-polític” 
anomenat “feixisme”, també es pot formular d’una 

altra manera més escandalosa: l’antifeixisme, la 
posició de valors conscient de les “idees modernes” 

pel que fa l’arquia i, per tant, la filosofia consumada 
en el pensament de Nietzsche (que és la conclusió de 
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la metafísica occidental), ha confegit el feixisme 
quant “mal absolut” molt abans que a aquesta 

ideologia se li poguessin imputar els pitjors crims de 
la història humana. Des del punt de vista de la 

metodologia exegètica de la filosofia de Heidegger, 
això significa que no podem començar donant per 

comptat i debatut què és el feixisme i aleshores 
intentar localitzar a Heidegger les evidències, poc 

menys que processals, del vincle del filòsof amb el 
“mal absolut”. És l’ontologia fonamental la que 

estableix el marc d’interpretació, o bé hem de fixar 
un marc alternatiu i justificar-lo. Com que Heidegger 

és el filòsof més important del segle XX, aquesta 
segona opció no resulta gens fàcil de concretar. En 

tot cas, és una posició teòrica legítima determinar el 
significat del “feixisme” quant fet històric adoptant 

Heidegger com a punt de partença i aleshores 
intentar entendre no sols el compromís polític del 

ciutadà Heidegger, sinó els filosofemes que l’obra de 
Heidegger comparteix amb el feixisme històric. 

L’inconvenient d’aquesta línia interpretativa és que 
implica acceptar l’existència d’una filosofia feixista i, 

en conseqüència, d’un nucli de legitimitat de la 

política feixista. Aquesta conclusió, emperò, resta 

prohibida per llei i ha buidat de tot contingut, per 
compulsió jurídica, el pensament filosòfic. En aquest 

punt l’Estat burgès deixa de ser democràtic i pot 
mostrar el seu pitjor rostre oligàrquic, que ja 

coneixem per altres experiències socials com ara el 
desballestament de l’estat de benestar, els genocidis, 

crims de guerra i crims contra la humanitat que 
romanen impunes, l’indult de policies i carcellers 

torturadors, la corrupció generalitzada de les 
institucions, etcètera. 
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¿Una fonamentació feixista de l’Estat?  

Malgrat tot, el que ens interessa aquí ara és fixar, si 
més no de manera orientativa, en què podria 

consistir aquesta fonamentació feixista de l’Estat en 
l’arquia del fenomen.  

Ja el primer lector i traductor de Heidegger a 
Espanya, qui a més fou el fundador i vertader ideòleg 

del feixisme espanyol, Ramiro Ledesma Ramos, es 
plantejava la qüestió en el seu article “La filosofía, 

disciplina imperial” (1931): «El filósofo se ve rodeado, 
solicitado por un ser real que reclama una estructura 

y, en cierto modo, un acatamiento». Per què 
caracteritza Ledesma la filosofía en termes de 

“disciplina imperial”? La clau de l’assumpte és la 
paraula castellana “acatamiento”, traduïble per 

acatament.  

Ya dijimos antes que en este punto interferían los dos 

saberes: el saber científico y el saber filosófico del 

universo. El rango sistemático e imperial, por decirlo 

así, del segundo sirve de antena diferenciadora. 

La “pregunta que interroga per l’ésser” a Heidegger 
no és una altra cosa que el conreu conceptual i 

existencial d’aquest acatament en el qual l’home sols 
es pot auto afirmar en la mesura que es nega o, més 

ben dit, s’abnega, se sotmet. I el que és encara més 
greu: com que el científic existeix abans com a home 

que com a científic, si l’home no ha acatat l’ésser 
tampoc no pot comprendre el sentit de la veritat 

quant mera “objectivitat” i el significat de la simple 
teoria. De faisó que la ciència esdevé en el fons 

impossible i es converteix en tecnociència, 
instrument al servei d’interessos antropològics però 

en obert conflicte amb la filosofia i, en el fons, amb la 
llibertat. Aquell vessant utilitarista potser no es 
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“nota” gaire en la teoria de les ciències físico-
matemàtiques o la química, però sí i molt en les 

anomenades ciències humanes, en la historiografia i 
en casos extrems com ara el coneixement que 

puguem tenir d’un fenomen històric: el “feixisme”.  

No hi ha Estat sense legitimació i justificació del 
poder. Un Estat no es pot construir des d’una actitud 

existencial que ha entrat en conflicte amb la 
disposició fonamental de l’home envers la veritat. 
Aquesta és la millor crítica de Heidegger al nazisme, 

però és també una crítica a l’Estat modern, a l’Estat 
oligàrquic sota el qual vivim. 
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Civilització II 

Els processos històrics (1) 
Eduard Serra 

 
Introducció  

A. El paradigma civilitzador 

El nostre projecte es va iniciar amb Civilització I. El Paradigma 
Civilitzador. En aquell primer document vam estudiar 
l’evolució del concepte de «civilització», però no vam aprofundir 
en les temàtiques que allà presentàvem. Ara volem continuar 
la comesa ampliant el coneixement que vam adquirir, però 
començarem aquest segon lliurament recordant alguna de les 
idees bàsiques que vam analitzar, tot i que mentre que duri el 
procés de recapitulació, per no repetir-nos, utilitzarem algun 
exemple nou. 

Estudiant els especialistes vam descobrir que el concepte de 
«civilització» és originàriament europeu i que va ser en el 
Renaixement quan es va utilitzar per primera vegada el mot 
«civilité», tot i que únicament es referia a normes d’urbanitat. 
Després, en 1732, al Dictonnai de Treboux1 se li van afegir les 
entrades  «civilitzar» i «civilització», i es declarava que l’acte de 
civilitzar era equivalent al de sociabilitzar. La idea de 
«civilització» quedava, d’aquesta manera i de forma definitiva, 
vinculada a la de «sociabilitat», tot i que a partir dels segles 
XIX i XX adquiriria noves significacions i es farciria de 
connotacions semàntiques que el relacionarien amb la idea de 
«control», referint-se tant al domini de la natura, com a la 
compulsió social. Això és força lògic, ja que, pel que vam 
aprendre i per tot allò que descobrirem en aquest nou treball, 
veurem que les idees de «sociabilitat» i de «control» estan més 
íntimament connectades entre elles del que ens podem  
imaginar.  

Encara que el concepte de «civilització» sigui genuïnament 
europeu, es pot aplicar sense problemes a qualsevol 
civilització. Experts, com Fernández-Armesto, Gordon Childe o 

                                                           
1Dictonnnai Universel François et la vulgairement appellé Dictionai de Trevoux. Tome Premier A-
C. París. Chez Julien-Michel Gandouin. 1732. p. 1841. 
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Matheu Melko creuen que una civilització és una cultura amb 
un cert domini sobre les forces i processos naturals. Jo afegia, 
a més a més, una idea que es deduïa de forma conseqüent 
amb la definició que ens havien donat els experts: que era una 
cultura que havia estat capaç de crear una realitat material 
alternativa a la natural i com hi ha hagut una multiplicitat de 
cultures que ho havien fet, llavors hi ha hagut d’haver una 
multitud de civilitzacions, probablement moltes més del que 
habitualment pensem, tal com defensa el professor i 
historiador Felipe Fernández-Armesto.  

En general, els europeus pensàvem que les cultures no 
civilitzades eren com comunitats d’animals agressives i 
violentes i, fins i tot, es va arribar a creure (principalment els 
anglesos o els francesos) que només nosaltres estàvem 
realment civilitzats. En L’amí dels homes, per exemple, Victor 
Riqueti (1755)2 oposava la civilització a tots aquells que vivien 
entre bèsties i en Los caracteres de la Edad Contemporánea 
J.G. Fichte (1804) parlava de tribus salvatges que corrien pels 
deserts; que mantenien una vida miserable amb formes 
d’alimentació impures i fastigoses; que devoraven humans; i 
que feien guerres pel menjar i paupèrrimes eines de treball3. 
Però aquesta convicció, encara que estava força estesa, no 
gaudia d’unanimitat. Jeronimo Feyjoó4 o Voltaire5  
consideraven que la resta de civilitzacions podien ser tan 
refinades i cultes com l'occidental. Voltaire, tanmateix, tot i 
que havia mostrat una visió positiva sobre altres civilitzacions, 
sostenia que existien notables diferències entre les diverses 
races humanes, incloses les d’intel·ligència6.  

Norbert Elias (El procés de civilització, 1939)7 manifestava que 
la idea de «civilització» va servir per justificar l’imperialisme, ja 
que si es considerava que els altres pobles no estaven prou 
civilitzats, podia fàcilment trobar-se una excusa per anar a 
«civilitzar-los». Però Elias també explicava que aquesta actitud 
no era exclusivament europea, i que totes les civilitzacions 
s’havien considerat, d’una o altra forma, superiors a la resta. 
Segons Fernández-Armesto, en el segle III, els mongols 

                                                           
2Riquetti, Victor de (marqués de Mirabeau). L'ami des hommes. Mémoire sur l'agriculture. 
Hambourg. Chez Chrétien Hérold. 1762.  p. 166. 
3Fichte, J.G. Los caracteres de la Edad Contemporánea. Madrid. Revista de Occidente. 1976. 
p. 51 

4Feyjoó y Montenegro, Benito Geronimo. Mapa intelectual y cotejo de naciones. Discurs XV 
del Teatro crítico universal (volum 2on). Madrid. Real Compañia de Impresores. 1779. p. 305-
307 

5Voltaire. Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Œuvres de Voltaire. Tome cinquième. París. 
Garnery. 1827. p. 271. 
6Voltaire. La filosofía de la historia. Vol. 1.  París. Imprenta de David. 1825. (versió 
castellana). p. 9. 
7Cfr. Elias, Norbert. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México. Fondo de Cultura Económica. 1988. 
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arrasaven ciutats, massacraven poblacions sedentàries i 
menyspreaven allò que les seves víctimes consideraven com 
una cultura més elevada. Els egipcis, per la seva banda, 
representaven el poble de Punt amb signes de salvatgisme i 
ingenuïtat, el seu rei com una figura obesa i grotesca, i els 
cortesans amb les boques flàccides8. El libro negro del 
colonialismo documenta que quan va triomfar, l’Islam va 
rebutjar qualsevol forma de desigualtat entre musulmans i 
condemnava el racisme entre àrabs i negres. Però tot això va 
canviar quan es va constituir l’imperi, amb l’excusa de la 
guerra santa. A partir de llavors, els àrabs es van distingir 
dels no àrabs convertits a l’islam donant-se una situació 
privilegiada, mentre que els vençuts havien d’acceptar certes 
obligacions. Els no conversos podien acabar com a esclaus. 
Mentre que la llei islàmica només acceptava jerarquies per 
graus de pietat, els àrabs aviat van distingir entre els vençuts 
de pell blanca i de pell fosca, i creien que els negres eren més 
primitius. Això, tanmateix, no va suposar cap obstacle perquè 
s’apoderessin tant d’esclaus blancs com negres9. Podem 
trobar documentat de primera mà aquest racisme, comú en 
l'època: en The Muqaddimah, Ibn Khaldûn comparava els 
negres amb animals muts10. El judaisme, des d’èpoques ben 
remotes, va esdevenir un altre exemple paradigmàtic de 
racisme. En considerar-se el poble escollit, menyspreava la 
resta de la humanitat i segons el llibre Hatanya11 tota la 
creació s’havia alçat en funció dels jueus i els no jueus eren 
criatures satàniques. Maimònides, en la Guia para perplejos, 
que tradicionalment ha estat considerat com un dels 
principals referents de la religió jueva, també va manifestar 
que la natura dels negres era com la d’animals muts, i que el 
seu nivell entre les coses existents estava per sota de l’home, 
ja que tenien més aparença de monos que d’humans12. Com 
podem comprovar, el virus del racisme no és patrimoni de cap 
cultura, civilització o nació, i pot afectar qualsevol tipus de 
comunitat humana. 

Després parlàvem dels elements que configuraven les 
civilitzacions, com ara la ciutat, el comerç, les classes socials, 

                                                           
8Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. pp. 134, 193 

9Ferro, Marc. El libro negro del colonialismo. Madrid. La esfera de los libros. 2005. p. 127 

10Khaldûn, Ibn. The Muqaddimah. Princenton. Princenton University Press. 1974. pp. 59, 
117 

11Shahak, Israel. Historia judía, religión judía. El peso de tres mil años. Madrid. Antonio 
Machado Libros. 2003. p. 96.  
12Maimònides. Guía para perplejos. (Llibre 3. Capítol 51). Citat en: Shahak, Israel. Historia 
judía, religión judía. El peso de tres mil años. Madrid. Antonio Machado Libros. 2003. p. 92. 
En una traducció anglesa d’Estats Units, les autoritats religioses jueves, davant l’escandalosa 
declaració de Maimònides, un dels principals referents del judaisme, van optar, en lloc de 
condemnar-les, per substituir la paraula «negres» per «khusitas», que no significa res per qui 
desconeix l’hebreu. 
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les religions i els sistemes de creences, la divisió del treball, 
etc. Vam revisar alguns d’aquests elements, com ara la religió, 
l’estratificació social o la divisió del treball d’una forma més o 
menys detallada; a altres elements, com l’escriptura, la ciutat 
o el comerç, no els vam prestar tanta atenció, ja que vàrem 
considerar que, pels objectius del text i de moment, ja en 
teníem prou. Qualsevol d’aquests factors, encara que es trobés 
de forma aïllada, podia indicar la presència d’una civilització. 
Charles L. Redman (The rise of civilization, 1978)13 sostenia 
que l’agricultura va començar a l’Orient Pròxim, i que hi ha 
indicis que ens permeten pensar que la ramaderia ho va fer al 
sud oest d’Europa. Fernández-Armesto, per la seva banda, 
explica que hi poden haver rastres d’escriptura al sud-oest 
d’Europa abans que es desenvolupés en Sumèria la primera 
civilització reconeguda de l’Orient Pròxim; i que molt abans 
que es pugui atribuir a la influència del Mediterrani Oriental, 
a l’Europa Occidental ja hi havia construccions monumentals 
i sistemes matemàtics i astronòmics molt complexos14. A 
Irlanda hi ha una edificació astronòmica (que se suposa que 
és la sala artificial més antiga del món) que marca l’inici d’any 
i que va ser construïda abans que les piràmides egípcies. El 
sud-oest d’Europa i l’Orient Pròxim van estar íntimament 
comunicats, però els primers indicis de civilització no s’han 
localitzat únicament i exclusiva en aquesta zona o en cap altra 
zona concreta, la civilització es va originar en diversos llocs del 
món de forma independent, com ara Xina, Amèrica Central, 
els Andes, Àfrica o Nova Guinea15. En tot cas, l’impuls 
civilitzador no és patrimoni de cap àrea ni de cap grup humà, 
sinó que està sorprenentment dispers16. L’objectiu final de 
l’estudi era el de verificar si tots aquests factors eren 
components essencials de la civilització o bé si eren elements 
dels quals una civilització en podia prescindir sense perdre el 
seu caràcter de civilitzada. Consideràvem que n’hi havia de 
necessaris, però que d’altres, tot i que havien arrossegat el 
procés civilitzador cap endavant amb força o havien 
possibilitat el naixement i desenvolupament de la civilització, 
realment no ho eren, ja que hi podien existir autèntiques 
civilitzacions sense. Aquest era el cas de la religió, la ciutat o 
l’escriptura. Els escites o el mongols havien alçat civilitzacions 
sense ciutats, els inques sense escriptura; i pel que fa a la 
religió concloíem que tot i que al menys conceptualment 
podien existir civilitzacions sense religió, no podien existir 
                                                           
13Cfr. Redman, Charles L. The rise of civilization. San Francisco. Freeman and Company. 
1978 

14Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. pp. 183, 185 

15Fontana, Josep. Introducción al estudio de la historia. Barcelona. Crítica. 1999. p. 92 

16Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 183 
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civilitzacions sense sistemes de creences i de valors, ja que 
tota cultura necessita interpretar i comprendre tant la natura 
com el món o la realitat social i cultural que l’envolta. Però 
com això també es pot fer a través de sistemes de creences 
màgics, filosòfics, ideològics o científics, la religió no és 
imprescindible per sostenir civilitzacions. De totes formes, no 
podem ignorar que en tota civilització es pot desenvolupar 
qualsevol d’aquestes formes de comprendre el món i el més 
normal és que en desenvolupi més d’una o totes.  

Finalment analitzàvem les creences i els valors, així com les 
seves manifestacions materials, que consistirien en elements 
com ara les institucions, les estructures socials i de classe o 
les relacions econòmiques i de poder, i presentàvem la teoria 
del Paradigma Civilitzador, que defensa que la medul·la 
espinal de tota civilització és un sistema de valors que serveix 
de patró tant per constituir institucions quant per establir 
amb quin tipus de relacions s’havien de regir les societats. En 
definitiva, consideràvem que el paradigma civilitzador podia 
servir de model bàsic de construcció de societats. Per formular 
tot això, havíem establert un diàleg fictici amb uns quants 
experts, com ara Salvador Giner, Gordon V. Childe, 
Malinowski, James G. Frazer, Goberna Falqué, etc. Però 
també arribàvem a la conclusió que, encara que havíem 
desenvolupat una teoria versemblant, Civilització I. El 
paradigma civilitzador no havia demostrat res i que 
necessitàvem implementar noves eines tant per analitzar els 
presumptes paradigmes civilitzadors com per demostrar que 
es tractava d’autèntiques realitats humanes. Ara, en aquest 
text, donarem una altra passa en aquesta direcció, tot i que 
veurem que encara quedaran moltes qüestions per resoldre.  

 

B. Resum, objectius i metodologia del present 
document 

Pels antropòlegs, la cultura primitiva de l’arxipèlag de les 
Trobiand va ser uns dels paradigmes o models a partir dels 
quals entenien o interpretaven la resta de cultures primitives, 
incloses les prehistòriques. Així, hipotèticament, un 
paradigma és com una entitat material o social real que en 
teoria representa o s’assembla més que qualsevol altre a un 
model ideal d’un determinat tipus de fenòmens i que, per tant, 
pot servir de base per comprendre’ls. La idea de «paradigma 
civilitzador» s’aparta una mica d’aquesta concepció i s’acosta 
més al concepte de «paradigma científic» de Khun. Segons 
Khun un paradigma científic és una realització universalment 
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reconeguda que durant un cert temps dóna models de 
problemes i solucions a una comunitat científica17. Nosaltres, 
inspirats per aquest criteri, vàrem estimar que el paradigma 
civilitzador seria una cosa força similar, però que en lloc 
d’aportar models a una comunitat científica, els aportaria a 
societats senceres. Segons la teoria del Paradigma Civilitzador, 
darrere de tota civilització hi ha un substrat de valors que 
roman formalment inalterable a través de la història i el 
temps. L’elecció del terme «paradigma civilitzador» no es va fer 
arbitràriament, sinó que es van sotmetre a consideració unes 
quantes raons. Una fou purament estètica, però com el mot 
«paradigma» designa un model a partir del qual es comprenen 
o s'investiguen fenòmens anàlegs; com els hipotètics substrats 
de valors que segons la nostra teoria governen les 
civilitzacions són també models des dels quals els pobles 
jutgen la realitat social i cultural; i com, a més a més, ens 
donen criteris a l'hora de bastir totes les xarxes de relacions 
humanes, podríem perfectament anomenar-los «paradigmes 
civilitzadors». Així, el paradigma civilitzador esdevindria el 
patró axiològic de referència al qual els pobles mirarien per 
solucionar tots els seus problemes i per ordenar la vida 
comunitària, la família, la ciutadania, l'economia, el poder, 
etc. Els paradigmes civilitzadors, doncs, si la nostra hipòtesi 
és correcte i es pot confirmar, serien els substrats de principis 
morals, culturals i socials que, classificats en una escala 
ascendent per raó de la seva importància, estructurarien la 
consciència col·lectiva de totes les societats i cultures 
fundadores de totes i de cada una de les civilitzacions; de les 
primeres societats, en un sentit cronològic, de cada 
civilització. Però, en realitat, aquests sistemes axiològics tan 
particulars serien molt més que aquelles escales de valors que 
reeixirien les societats originàries o fundadores: segons la 
nostra hipòtesi estarien presents en totes i cada una de les 
societats i cultures en les quals s’ha desplegat i es desplega 
cada civilització. Per tant, en totes les societats que 
teòricament integren una mateixa civilització, el paradigma 
civilitzador hauria de ser formalment (que no materialment, ja 
veurem més endavant què significa això) el mateix: una entitat 
espiritual concreta que sobreviu en la història i que es manté 
mentre la civilització continua existint. Seria com l’ànima d’un 
poble o una cultura, en aquest cas, l’ànima d’una civilització. 
Segons aquesta idea, el paradigma de valors de l’imperi de 
Carlemany hauria de ser el mateix que el dels Estats Units, 
encara que aquesta hipòtesi ens pugui, a priori, semblar una 
cosa força descabellada.  

                                                           
17Cfr. Kuhn, Thomas Samuel. The Structure of Scientific Revolutions. 1969 
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Però aquí hem de ser molt curosos perquè aquesta teoria, a 
l'hora de cercar mètodes de verificació, presenta, a primera 
vista, dos problemes. El primer d’ells és el de definir el 
moment en el qual estem ja davant d’una societat civilitzada 
(d’això ja en vam parlar en Civilització I), i si no podem establir 
el moment en el qual una societat o cultura dóna el salt des 
de la barbàrie o el salvatgisme cap a la civilització, com podem 
determinar igualment el moment en el qual hem de cercar el 
paradigma civilitzador de la societat que se suposa ha estat 
fundadora d’una civilització? La segona dificultat deriva del fet 
de suposar que totes les civilitzacions, en origen, s'han alçat 
sobre un únic paradigma civilitzador. De la mateixa forma que 
vam explicar que dins d’una civilització ja constituïda des de 
fa molt de temps hi pot operar més d’un patró axiològic, de 
manera que cada un d’ells generi estructures socials des dels 
models ideals de societat que determinen, també ens podríem 
trobar amb el cas en què una civilització, en el moment de la 
teòrica fundació, s’alci no només sobre un paradigma, sinó 
sobre dos o més, com a producte de la confluència de diverses 
cultures en un mateix àmbit geogràfic. Sobre la primera 
qüestió podríem dir que com no hi ha un punt temporal 
concret a partir del qual es pugui sostenir que una societat 
precivilitzada esdevé ja definitivament civilitzada, aquest 
moment ha de ser forçosament una idea regulativa, ja que, 
més que d'un punt temporal concret, s'hauria de parlar de  tot 
un procés i hem de comptar amb això per força. El segon 
problema no afecta la nostra teoria de la història. Una societat 
o cultura fundadora pot albergar perfectament més d’un 
paradigma civilitzador en conflicte, i aquest conflicte serà un 
dels elements bàsics que configuraran la història de la 
civilització. Llavors, només hauríem de cercar el moment en el 
qual podem identificar aquests paradigmes i el moment en el 
qual han confluït. A més a més, ens atrevim a pronosticar que 
encara que en un mateix àmbit geogràfic hagin entrat en 
contacte dues o més cultures i s'hagi alçat allà una 
civilització, és gairebé segur que sempre hi haurà hagut un  
poble dominant, ja sigui materialment, ja sigui culturalment. 
Per tant, podríem dir que tot i que s'hagi donat aquesta 
confluència de cultures, sempre comptarem amb un sistema 
de valors imperant en el moment de la fundació. Això, 
tanmateix, és un problema que haurem d'analitzar i sotmetre 
a verificació. 

Un dels objectius del nostre projecte consisteix en trobar 
l’origen dels valors sobre els quals s’han alçat les civilitzacions 
i hauríem d’esbrinar, en primer lloc, si totes les civilitzacions 
s’han regit sobre la base de sistemes morals. Si en trobem 
alguna en la qual no hagi estat així, la nostra teoria caurà pel 
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seu propi pes. Però només des del punt de vista conceptual 
sembla impossible trobar una societat sense patrons morals. 
És necessari, tanmateix i si volem ser rigorosos, fer aquesta 
investigació. Un altre objectiu és el d’indagar quins són els 
valors comuns bàsics a partir dels quals les societats 
contemporànies que teòricament formen part d’una mateixa 
civilització estructuren la seva consciència social. Després, un 
cop descoberts i explicitats, els podríem seguir el rastre fins a 
l’origen. Semblaria que aquesta tasca, si és factible fer-la, no 
tindria res a envejar de cap dels set treballs de Hèrcules, però 
hem de dir que per bastir aquesta feina ens podem ajudar 
perfectament dels completíssims treballs d’eminents psicòlegs 
socials, com ara Kluckhohn, Strotbeck o Schwartz, que, des 
de la primera meitat del segle XX, investiguen els fenòmens 
culturals associats al valors. Deixarem, tanmateix, aquesta 
feina pel quart lliurament d’aquest projecte i amb ells, llavors, 
podrem començar a verificar la solidesa de la teoria del 
Paradigma Civilitzador, ja que el propòsit d’aquest segon text 
és molt diferent: el de veure com, teòricament, les 
constel·lacions axiològiques alçarien la història.  

Civilització I postulava que en el segle XX el paradigma 
civilitzador d’Occident es va materialitzar en la Declaració 
Universal dels Drets Humans. Aquest document seria, partint 
d’aquesta conjectura, el lloc en el qual trobaríem de forma 
més clara el seu reflex. La idea es basava en quatre supòsits. 
En primer lloc, en el fet que la carta magna de l’ONU és 
hereva directe de la Il·lustració i la Revolució Francesa, ja que 
vol recollir el mateix esperit que les va engendrar. El segon 
parteix de la premissa que tant la Revolució Francesa quant la 
Il·lustració són filles directes del pensament filosòfic més 
profund que va aparèixer ja en l’antiguitat clàssica i que en 
molts aspectes era un reflex de les formes de vida i d’entendre 
el món de les antigues Grècia i Roma. El tercer considera que, 
al menys teòricament, totes les nacions occidentals l’han 
acceptat com a propi. L’última pressuposició sobre la qual es 
sustenta és que el dret de tots els estats occidentals s’orienta 
en última instància per aquest document cabdal i l’accepten 
com a límit de les seves lleis civils i penals. Un crític que ja ha 
llegit el primer treball considera, tanmateix, que la Declaració, 
tot i que és essencialment il·lustrada i reflexa en bona mesura 
els valors teòricament dominants d’Occident, estaria 
«contaminada» per patrons axiològics aliens al del paradigma 
civilitzador originàriament occidental o clàssic. Crec que m’ha 
donat raons de pes per posar entre parèntesi la idea, però ara 
no és el moment d’aprofundir en aquesta qüestió, ja que hi ha 
una multiplicitat de feines prèvies que cal fer i s’ha de pensar 
que en tot cas això dependrà del lloc en què ubiquem el punt 
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de partida de la civilització Occidental: en la remota Grècia o 
en l’imperi franc.  

En Civilització I també defensàvem que dins de cada 
civilització no hi actuava només un sistema de valors, sinó 
que n’hi podien operar molts, i que competien entre sí per 
convertir-se, cadascun d’ells, paradigma civilitzador. 
D’aquesta forma, cada constel·lació axiològica pugnava per 
materialitzar-se i alçar el seu propi model de civilització. Si 
això fos així, aquest conflicte es manifestaria en la història i es 
podria rastrejar la manera com els sistemes de valors han 
desplegat institucions, sistemes de creences i societats, i com 
han entrat en competència. En conseqüència, hauríem de ser 
capaços de localitzar totes i cada una d’aquestes 
manifestacions materials de les escales de valors no només en 
la civilització occidental, sinó en totes i cada una de les 
civilitzacions. Només aquest treball empíric validaria la teoria 
del Paradigma Civilitzador. Però amb les eines que vàrem 
definir i configurar en Civilització I no n’hi ha prou per tirar 
endavant aquesta comesa, ja que cal completar la hipòtesi i 
explorar quins tipus de rastres i quines marques deixarien els 
sistemes de valors en la història i com, en teoria, hi actuarien 
i la modificarien, canviant una vegada darrere una altra la 
seva direcció i estructura. En els apartats en què estudiàvem 
els valors i les creences vam explicar que les decisions es 
prenen a partir de valors. També vam explicar que a partir 
dels valors socials i culturals que ens inspiren ens imaginem 
un tipus de societat ideal (model o paradigma) i que totes les 
decisions polítiques i institucionals que es prenen s’orienten 
precisament a materialitzar un model societat que aspira a 
assemblar-se tant com es pugui a aquesta societat 
suposadament perfecte. Per aquest motiu, sembla evident que 
les lleis i les institucions socials i polítiques han de figurar 
entre les empremtes més importants i notables que deixen els 
sistemes de valors i els paradigmes civilitzadors en la història. 
Els sistemes de creences, i principalment la filosofia i la 
sociologia, perquè són els llocs en els quals s’analitzen amb 
més profunditat totes les qüestions vinculades als sistemes 
axiològics, han de ser també alguns dels llocs prioritaris en els 
quals cal cercar aquests vestigis i senyals. Ara bé, a partir 
d’aquí, per investigar la història de les civilitzacions caldria 
discriminar quines institucions han estat alçades pel 
paradigma civilitzador i quines ho han estat pels sistemes de 
valors en competència. Ens trobaríem amb la necessitat, per 
tant, de configurar un criteri de discriminació. Aquest criteri 
no hauria de ser útil únicament per identificar les institucions 
i lleis inspirades pel paradigma civilitzador, sinó que també 
ens permetria localitzar les institucions que han estat alçades 
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per altres sistemes i entendre com han influenciat el 
desenvolupament de la història de les civilitzacions.  

L’estudi de les civilitzacions ens obligaria igualment a 
identificar punts de ruptura. Els punts de ruptura serien els 
moments en els quals una societat o cultura determinada 
modificaria de forma tan notable l’estructura de la consciència 
social que deixaria de formar part de la civilització original per 
fundar-ne una altra de nova. Un  punt de ruptura seria, per 
exemple, el temporalment ampli e indefinit moment quan cau 
l’Imperi Romà i ens introduïm en l’Edat Mitjana, quan 
comença, amb l’imperi Merovingi i Carolingi, a configurar-se 
allò que els historiadors anomenen societat occidental. 
Nosaltres defensem que la societat occidental comença en la 
Grècia antiga, però si la idea és correcte o no, ja ho veurem. 
Un altre punt de ruptura seria el de la instauració de l’Islam a 
l’Orient Pròxim i el nord d’Àfrica. Evidentment, aquests punts 
de ruptura, més que punts, serien processos de mutació 
axiològica perquè no tenen data exacte.  

La teoria que es defensa en aquest segon treball és que tant 
els paradigmes civilitzadors com les constel·lacions de valors 
en competència, a través de les decisions preses pels individus 
i les institucions, despleguen unes determinades cadenes 
d’esdeveniments que anomenarem «processos històrics». Per 
comprendre què serien els processos històrics i per definir-los 
amb una mica de rigor cal que ens endinsem en el misteriós 
món dels conceptes històrics i de la filosofia de la història. 
Haurem de dilucidar, per tant i ja sigui com a realitat, ja sigui 
com a disciplina científica, què és la història, i quins elements 
hi participen. Veurem que els factors que hi participen són els 
fets històrics, les decisions personals, l’atzar, els imprevistos i 
la natura. Per saber què és la història en tant que ciència, 
hem d’analitzar-la i estudiar allò que la fa possible, hem de 
gaudir d’una idea prou clara i definida, encara que sigui 
basant-se en conceptes de mínims, de què són els relats 
històrics, les fonts de la història, les teories de la història, etc.; 
i, a més a més, també hem de dotar-nos d’una bona 
panoràmica de com funcionen les metodologies i les ciències 
històriques. D’això en parlarem en la tercera secció, que 
començarà amb La història com a àmbit de la realitat. Sobre 
totes aquestes temàtiques ja s’ha escrit i treballat molt, per 
tant, no descobrirem res de nou, només necessitarem, 
gairebé, deixar-nos conduir pels especialistes.  

Per descobrir el significat de tots els conceptes a partir dels 
quals s’edifica el coneixement històric i el dels valors 
utilitzarem la mateixa metodologia que vam aplicar en 
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Civilització I. Establirem un diàleg fictici amb uns quants 
experts i la seva obra. També treballarem amb els llibres i 
documents que trobem de qualsevol persona que aporti idees 
interessants, documentades i versemblants, encara que es 
tracti d’autèntics desconeguts. Volem mostrar, per exemple i a 
través de dades concretes, com, en la història, s’ha consolidat 
el procés de creació dels mapes mentals amb els quals 
interpretem i coneixem la realitat, atorgant un lloc simbòlic i 
un valor a cada element de la natura i la vida. Per fer-ho, ens 
hem ajudat de les obres d’autoritats com ara Mircea Eliade, 
Service, Rickert, Bergua o Frazer, així com dels psicòlegs dels 
valors i altres tipus d’especialistes. El marc de referència 
continuarà sent el mateix: El problema filosófico de la historia 
de la religiones,18 de Xavier Zubiri, amb les modificacions que 
hi vam introduir. Però abans d’entrar a investigar els 
problemes i conceptes que envolten l’univers de la història, cal 
donar una passa prèvia, que és la d’explorar alguna cosa més 
sobre l’origen dels sistemes de valors. En Civilització I vam 
veure, més o menys des d’un punt de vista purament filosòfic i 
sociològic, què són els sistemes de valors, però tal com vàrem 
concloure el treball semblava que  haguessin sorgit d’un cel 
metafísic, o que les primeres societats haguessin triat de 
forma lliure o arbitraria els valors que després haurien de 
seguir el seus descendents. Ara necessitem veure quina és la 
gènesi d'aquestes moltes vegades misterioses entitats mentals 
i espirituals. En aquesta comesa ens ajudarà moltíssim el 
nostre marc de referència, perquè els sistemes de valors no 
són entitats metafísiques que apareguin del cel o del no-res, 
sinó que provenen les realitats materials, naturals i culturals 
amb les quals ens hem hagut d’enfrontar els homes i les 
societats. En poques paraules, hem d’entendre que els 
sistemes de valors provenen de la mateixa realitat i del seu 
caràcter dominant, de les pedres fredes i dures amb les qual 
ensopeguem en els camins. Si no comprenem això, el nostre 
treball serà en va. 

Per acabar aquest resum, vull deixar clar que sempre que 
pugui m'expressaré en un llenguatge planer i que, potser, faré 
reiteracions que per a molts lectors poden ser innecessàries, 
però com desitjo que aquest escrit estigui a l'abast de tothom, 
faré tot el que calgui perquè les idees fonamentals quedin 
clares. Amb aquest mateix objectiu, a mesura que avanci el 
projecte, aniré redactant extractes i explicacions prèvies. Crec 
que aquest procés de compilació, per una banda, ajudarà a la 
comprensió dels textos i, per altra, em serà de gran utilitat per 

                                                           
18Cfr. Zubiri, Xavier. El problema filosófico de la historia de las religiones. Madrid. Alianza 
Editorial. Fundación Xavier Zubiri. 1993.  
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ordenar i classificar les idees que em permetran alçar les 
seccions, apartats i lliuraments posteriors. 

 

C. Una teoria dels processos històrics fundada en 
valors 

Per què una teoria dels processos històrics fundada en valors? 
Senzillament perquè els valors defineixen les metes de 
persones, cultures i societats i les societats s’estructuren a 
partir de tot allò que persegueixen o consideren bo o 
desitjable, ja sigui de forma conscient o inconscient. 
Naturalment, sempre que entrin a formar part de l’àmbit de la 
cultura, dins del concepte de «valor» hem d’encabir-hi les 
necessitats bàsiques i elementals, com l’aigua o les fonts 
d’aliment, per exemple. Un dels objectius d’aquest treball és el 
d’explicar per què les cultures, pobles i nacions diverses que 
integren una civilització es desenvolupen i evolucionen de 
forma anàloga, seguint uns patrons comuns o similars i 
dissenyen a cada pas de la història models de societats 
assemblades. Crec que la teoria dels Processos Històrics que 
presento en aquest treball podria ser una bona explicació. 
Encara que l’equilibri entre els diversos sistemes de valors que 
operen dins d’una civilització pugui variar en cada cultura, 
poble o nació concreta, de forma que es puguin anar 
constituint variants socials alternatives, sobretot en els llocs 
on puguin estar més influenciades per altres civilitzacions, si 
el sistema de valors socials dominant és el mateix, podrem dir 
que estem davant d’una mateixa civilització. També és 
possible, com ja hem dit abans, que dins d’una mateixa 
civilització no hi hagi només un sistema de valors dominant. 
N’hi pot haver més d’un en conflicte i controlar cada un d’ells 
els processos socialitzadors en etapes diferents de la història. 
Llavors, aquesta civilització no estarà caracteritzada només 
per un paradigma civilitzador, sinó per dos o més. En el cas 
de la civilització occidental, si considerem que es va fundar 
amb l’Imperi Franc, llavors s’hauria alçat en origen sobre dos 
paradigmes civilitzadors diferents: el judeocristià i el clàssic.  

Però aquí cal introduir encara uns quants matisos. Havíem dit 
que els valors són mutables, que el significat dels valors va 
canviant a mesura que les cultures es relacionen amb la 
realitat, cosa que inclou altres cultures, noves situacions 
històriques i noves experiències socials i culturals. Els valors, 
en el viatge dels temps, s’expressen a través d’universos 
simbòlics, de significats i de creences diferents, i això vol dir 
que el sentit dels patrons axiològics evoluciona. Seran 
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formalment els mateixos però materialment diferents. A 
aquesta particularitat dels valors és allò que els teòrics 
coneixen com a «plasticitat» o «flexibilitat». Vàrem dir que un 
valor, des d’un altre punt de vista, és també un objecte de 
creença, però les creences van canviant. En l'Edat Mitjana els 
cristians creien en Déu i Déu era el valor culminant en tant 
que simbolitzava la suprema majestat del bé, la bellesa, la 
veritat, etc. Avui en dia el cristians creuen en Déu i Déu en el 
cristianisme del segle XXI segueix encarnant l’entitat suprema 
i els mateixos valors, però és el Déu d’ara el mateix que el 
medieval, o el del final de l’era romana? I entenen els cristians 
actuals la veritat, la bellesa i la bondat de la mateixa manera 
que els cristians medievals? La meva percepció és que no. Els 
cristians deixarien de ser cristians perquè la idea de Déu hagi 
canviat o evolucionat? Evidentment, no.  

Però hi ha un altre problema que hem de solucionar. Si els 
valors i les creences són una resposta a la realitat i la realitat 
teòricament i en abstracte és la mateixa per a tothom, per què 
s’han desenvolupat civilitzacions tan diverses i tantes 
creences diferents? Això és precisament uns dels problemes 
que ha d’estudiar aquest projecte. Podem avançar, tanmateix i 
a fi de facilitar la comprensió de tot allò que estudiarem a 
continuació, una explicació. Segons diversos estudiosos de la 
psicologia dels valors (Álvaro Tamayo i  Livia Oliveira Borges), 
l’ésser humà es troba davant de diferents tipus de necessitats 
que està obligat a reconèixer. Això l'obliga a crear o aprendre 
respostes apropiades per a la seva satisfacció i aquestes 
respostes s’han d’executar a través de formes culturals 
específiques. En el procés, el creixement cognitiu i la 
socialització desenvolupen un rol de importància cabdal i 
l’individu es capacita progressivament per representar de 
forma conscient aquestes necessitats com a valors o objectius 
que han de ser assolits i simbolitza les seves necessitats  
col·locant-les en el món de la cultura. Per medi de la 
socialització aprèn les formes culturalment acceptades per 
comunicar-se amb els altres en el marc d’aquests objectius o 
valors. D’aquesta manera, la font dels valors personals i 
socials estaria constituïda per exigències universals dels 
éssers humans19 i els valors, en aquest sentit, no serien res 
més que les necessitats i metes de les persones i els pobles, 
però ubicades ja en el tèrbol món de la cultura.  

En conseqüència amb això, podem entendre que tot i que 
cada cultura en pot gaudir d’un en específic que la defineixi, 

                                                           
19Tamayo, Álvaro. Oliveira Borges, Livia. Valores del trabajo y valores de las organizaciones. 
Inclòs en Ros, María. Gouveia, Valdiney V. Psicología social de los valores humanos. 
Desarrollos teóricos, metodológicos i aplicados. Madrid. Biblioteca Nueva. 2001. 
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hi ha d’haver un substrat axiològic irreductible comú per a 
tots els pobles, ja que venen obligats per la mateixa natura 
humana. Florence Kluckhohn creia que, freqüentment, 
aquells que pretenen mostrar el caràcter únic dels sistemes de 
valors d’una cultura, ignoren el fet fonamental de la 
universalitat de determinats problemes humans i, sobre tot 
que, davant d’aquests problemes, societats molt diverses han 
donat les mateixes respostes20. Nosaltres no podem cometre 
l’error d’oblidar aquesta veritat. La realitat de forma abstracte 
i globalment parlant és idèntica per a tothom i per a tot ésser, 
per això compartim un gran nombre de necessitats amb la 
resta d’éssers vius pel simple fet de ser també éssers vius. 
L’única diferència és que els humans convertim totes aquestes 
necessitats en cultura, i més enllà de les necessitats 
imposades per la supervivència, l’home també té un substrat 
irreductible de requeriments que van lligats a la nostra 
existència com a tal forma d’existència diferenciada de la resta 
d’espècies que ens acompanyen en el llarg viatge de l’evolució. 
Per aquest motiu, entre totes les cultures hi ha d’haver moltes 
coses en comú i compartim certes preocupacions i valors, tant 
en l’àmbit de la subsistència com en el camp de la cultura. 
Probablement, això determinarà que totes les civilitzacions 
hagin desenvolupat religions, cosa totalment independent del 
fet que cada religió hagi estat diferent. Allò que realment 
importaria és que totes les cultures humanes han compartit 
un sentit o sentiment de transcendència, una capacitat per 
preguntar-se sobre tot allò que ens sobrepassa i exerceix un 
poder aclaparador sobre nosaltres. Malgrat tot, defensem que 
hi ha valors exclusius de determinades civilitzacions i 
cultures, si més no, maneres diferents de jerarquitzar-los. 
Aquesta suposició no és contradictòria amb allò que diu 
Kluckhohn, i també la trobarem avalada per altres psicòlegs 
com ara Schwartz o el mateix Kluckhohn. 

Per definir certs aspectes d’aquesta diversitat cultural i 
axiològica, no es pot menysprear la influència de la natura. La 
realitat del desert no és la mateixa que la de l’àrtic o la de les 
vall fluvials, i la manera de reaccionar i de viure davant dels 
problemes no pot ser idèntica en un lloc que en un altre. 
Principalment, pel que fa a les primeres societats humanes, 
aquesta influència del medi ambient s’ha d’haver expressat de 
forma notable; és, per tant, indispensable que també ens 
entretinguem a estudiar aquest factor decisiu, ja que crec que 
és allò que ens ha de donar una de les claus de comprensió de 
la gènesi dels sistemes de valors socials, la diversitat cultural i 
els paradigmes civilitzadors, ja que l’origen de la cultura ha 
                                                           
20Kluckhohn, Florence. Strodtbeck, Fred L. Variations in value orientations. Wesport, 
Conneticut. Greenwood Pres, Publishers. 1973. pp. 3, 10 
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d’estar arrelat en la natura. Tot i així, la natura no ho 
determina tot de forma absoluta, l’home no és un ninot davant 
de la realitat. Collingwood ens adverteix que si ubiquem 
diferents pobles en entorns similars, encara que l’entorn 
pugui forjar molts aspectes de la vida quotidiana, cada un 
d’ells alçarà un tipus diferent de civilització21. Aquesta idea 
tampoc es pot menystenir i, en conseqüència, ens hem de 
preguntar: fins a quin punt el medi ambient i la realitat 
natural determinen el caràcter de cultures i civilitzacions? 
Crec que el caràcter dels pobles va lligat a l’ambient en el qual 
es desenvolupa l’evolució cultural, però si ens quedéssim 
només amb aquesta idea no tindríem instruments teòrics i 
conceptuals suficients per entendre les cultures i les 
civilitzacions. El cor del problema podria residir en el fet que 
no hi ha cap vida humana igual, cada vida és una experiència 
única i aquesta experiència única determina la perspectiva 
personal de la realitat. Així, una mateixa dificultat i una 
mateixa vivència mai tindrà un significat absolutament igual 
per a cada persona, i davant d’un obstacle similar cadascú 
reaccionarà de forma diferent. I el que passa amb la persona 
individual ha de passar també amb les cultures. Llavors, 
encara que les necessitats i els condicionaments materials 
siguin teòricament idèntics, l’experiència cultural de cada 
societat de tots aquells factors que ens afecten serà també 
intersubjectivament única dins d’aquella societat i aquella 
cultura. Aquest principi és el fonament teòric en el qual es 
basa la teoria del Paradigma Civilitzador. El paradigma 
civilitzador serà el producte de l’experiència única de la 
realitat que viu cada cultura i cada societat, i suposa que les 
experiències humanes primigènies arrelades en la natura han 
de condicionar l’evolució posterior de les diverses 
constel·lacions axiològiques. Així, natura i cultura es 
retroalimenten en la formació dels sistemes de valors. Cal 
explicar aquesta idea. Segons això, un poble ubicat en un 
entorn desenvoluparà un sistema de cultura, però un altre 
poble situat en el mateix entorn en desenvoluparia un altre 
sistema. La diferència dels sistemes de cultura vindria donada 
per l’experiència intersubjectiva única i interna de cada poble. 
Però el primer poble emplaçat en un entorn diferent 
evolucionarà de manera també diferent a la forma en què es 
desenvoluparia si restés ubicat en el primer entorn. Per això la 
natura serà un dels elements que hem de treballar amb més 
insistència i més rigor, i no podem oblidar que la civilització 
és, precisament i com deia Fernández-Armesto, un determinat 
tipus de relació amb la natura. 

                                                           
21Collingwood, R,G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. p. 91 
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SECCIÓ I  

Història, civilització, creences i valors 

 

Capítol 1. La teoria de Fernández-Armesto 

Una bona manera d’introduir aquesta secció és la de debatre, 
dins de les limitacions imposades per les necessitats del text, 
amb un dels autors que van determinar l’estructura de 
Civilització I. El paradigma civilitzador. Aquesta era una tasca 
pendent i obligada que no podíem eludir. La matèria que 
introdueix Civilizations. Culture, ambition, and the 
transformation of nature, la relació entre civilització i natura, 
està en el cor mateix d’allò que defineix la civilització. 
Fernández-Armesto ens aporta un punt de vista versemblant 
de la història, però no estem d’acord en la seva interpretació 
dels fets. Aquesta discrepància és més de perspectiva que de 
fons, ja que aquí no entrem a discutir si la civilització és un 
tipus peculiar de relació de l’home amb la natura o no, amb 
això estem totalment d’acord perquè la civilització es defineix 
precisament per l’oposició amb la natura. Aquí discutim quin 
és el pes que té la cultura en el desenvolupament de la 
història, i això sí que ens condueix a importats divergències. 
Nosaltres proposem que la cultura i els valors han estat 
rellevants a l’hora de configurar els processos històrics; 
Fernández-Armesto defensa que allò que realment els 
determina és la necessitat, la penúria i l’entorn natural. Tenim 
clar que Fernández-Armesto no és un absolutista teòric i no 
defensa que els valors i la cultura no hagin operat en la 
història, simplement manifesta que les divergències culturals 
no han resolt essencialment l’esdevenidor històric en el sentit 
que expliquin les grans diferències que s’han donat en l’àmbit 
del desenvolupament material entre les diverses civilitzacions. 
Tampoc explica, segons ell, les relacions de domini que s’hi 
han establert. Per demostrar-ho, compara la situació política, 
social i econòmica de l’Europa dels segles XIV i XV, just abans 
del salt atlàntic cap Amèrica, amb la situació de l’Índic, la 
Xina o el nord d’Àfrica de la mateixa època. Nosaltres, per 
contra, entenem que els valors desenvolupen un paper decisiu 
tant en l’esdevenidor històric com en les relacions de poder 
que s’han donat entre les diverses cultures i civilitzacions, així 
com en el desenvolupament de la tècnica i la ciència. El nucli 
d’aquesta teoria descansa en el fet o la suposició que ni l’home 
ni la seva voluntat són ninots davant la natura, sinó que són 
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ells mateixos, a banda d’entitats culturals, forces de la natura. 
Aquest criteri el compartiria Fernández-Armesto, però crec 
que no és conseqüent amb ell per les raons que ara 
exposarem. De totes formes, aquí no volem demostrar que hi 
hagi cap tipus de superioritat moral d’una civilització sobre la 
resta, ni, per exemple, de l’àrab quan va conquerir mig món 
conegut ni, posteriorment, de l’occidental. Una superioritat 
tècnica o militar no implica una superioritat moral. Una 
lectura atenta d’El libro negro del colonialismo22 ens trauria 
immediatament aquesta idea absurda del cap i, més aviat, 
tant a àrabs com a occidentals ens hauria de caure la cara de 
vergonya, sobretot per l’explotació despietada, comercial i 
sistemàtica de mà d’obra esclava que tant una cultura com 
l’altra hem practicat. Encara que entemem que la natura ha 
segellat la sort de moltes civilitzacions, creiem que el pes de 
l’espiritualitat i dels valors en la història és tan aclaparador 
que ens arrisquem a defensar que les diferències en valors 
intervenen tant o més que el medi ambient i la necessitat a 
l’hora de formar el tarannà de les cultures i la diversitat de les 
civilitzacions, cosa que no significa ignorar la influència de 
l’entorn i les forces naturals.  

Civilizations és un treball contundent i poderós que ens relata 
com l’home, a través de la relació amb el medi, ha anat 
construint imperis i civilitzacions. Darrere hi ha una autèntica 
historiologia que explica el perquè i el com del 
desenvolupament no només de les grans civilitzacions, sinó de 
civilitzacions que han arribat a passar desapercebudes, fins i 
tot, a la vista de molts especialistes, ja que no les han 
considerat com a tals. Fernández-Armesto oposa el seu criteri 
al de tots aquells que pretenen explicar la història a partir de 
la cultura, l’oportunitat o la tecnologia; postula que els 
autèntics motors de la història són les necessitats materials 
humanes, l’estructura dels ecosistemes i l’entorn natural. Els 
valors, per tant, resten exiliats a un segon terme i ja no són 
uns elements tan destacats de la història com suposàvem. El 
relat del britànic està avalat per una immensa base de dades, 
de forma que la tesi adquireix unes dimensions, coherència i 
solidesa monumentals. No hi ha cap criteri cultural que 
expliqui, per exemple, el creixement sense precedents de la 
civilització occidental ni la seva expansió territorial. Segons el 
britànic, l'imperialisme europeu va començar amb la 
conquesta d'Amèrica i el salt atlàntic, però postula que tant la 
civilització xinesa com la de l’Índic o l’àrab gaudien, com 
nosaltres, de les condicions tècniques, materials i culturals 
requerides per construir grans dominis colonials. De fet, van 

                                                           
22Cfr. Ferro, Marc. El libro negro del colonialismo. Madrid. La esfera de los libros. 2005.  
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començar a fer-ho, però aquestes aventures es van aturar per 
diverses raons. Xina, com a mostra d’això, havia començat a 
alçar-ne un en la primera meitat del segle XV, però l’activitat 
naval fou avortada pels mandarins confucians, que 
menyspreaven el comerç23; les civilitzacions de l’Índic eren tan 
riques i pròsperes que no els calia assumir el risc de creuar la 
gran àrea de tempestes del sud24; i els magrebins, encara que 
ho tenien tot a punt per donar el salt de l’Atlàntic i construir 
colònies d’ultramar, no ho van fer. Com els europeus, 
comptaven amb el favor dels corrents marítims i els vents de 
l’oceà, cosa que els obria les portes del nou món. Però segons 
Fernández-Armesto, la intensitat de l’activitat costanera, la 
immigració, el comerç i la guerra naval els tenia tan ocupats 
que gairebé no hi havia, en el nord-oest africà, cap incentiu 
que els empentés a desenvolupar noves oportunitats25. Els 
occidentals, tanmateix, vam llançar-nos cap a la conquesta 
marítima del món. Per què? Ja sabem que Fernández-Armesto 
rebutja totes les explicacions fundades en factors culturals. 
Així, que si no era per causa de factors culturals, quina va ser 
la raó? El britànic narra el salt atlàntic comparant Europa 
amb els actuals països en vies de desenvolupament, que 
cerquen desesperadament recursos per sobreviure. Europa es 
va abocar a la conquesta impulsada principalment per la 
penúria, mentre que ni a l’Índic ni a l’Àfrica magrebina es va 
sentir la necessitat donar un pas similar26.  

Però això que amb tanta seguretat exposa el britànic no està 
gens clar. Molts economistes i historiadors han investigat i 
estudiat una gran crisi que va assolar Europa durant els 
segles XIV i XV, quan els nostres avantpassats estaven a punt 
de donar el salt de l’Atlàntic. Jean Imbert és un d’ells. 
Documenta la demolidora depressió i explica que es va 
desplegar en diversos episodis. Els més destacats foren la 
caiguda sense precedents de les collites de blat i la pesta 
negra. Una gran fluctuació meteorològica que va començar 
l’any 1300 va provocar la crisi del cereal. Tot i que va persistir 
relativament poc, des del 1315 fins al 1317, va causar una 
fam devastadora i va marcar el final del període de creixement 
material i demogràfic que s’havia viscut des del segle XI. 
Només en Ypres, una ciutat de Flandes, des de maig fins a 
octubre de 1316 es van haver d’enterrar 2794 cadàvers, més 

                                                           
23Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 411 

24Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 417 

25Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 412 

26 Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 417 
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d’un 10% de la població27. Després va arribar la pesta de 
1348, que va arrabassar la vida de 20 milions de persones28, 
una tercera part de la població europea, segons l’historiador 
Henri Pirenne. A conseqüència d’aquests tràgics 
esdeveniments es va produir un important estacament de la 
indústria i un considerable retrocés de l’agricultura, de 
manera que, cap a la primera meitat del segle XV, moltes viles 
havien quedat deshabitades i moltes terres van ser 
recuperades pels boscos29. A grans trets, s’advertien signes de 
debilitat econòmica, social i institucional30 i mentre que 
Anglaterra gairebé no va créixer, el PIB d’Itàlia va caure el 
3,4%. La  pesta negra va provocar la despoblació i la 
contracció de l’àrea cultivada i una forta caiguda de la 
producció agrària, que va arribar en el cas d’Anglaterra fins al 
44%31. També va trontollar la producció artesanal. Florència, 
de fabricar 30 000 peces de roba va passar a manufacturar-ne 
12 000. En Itàlia, entre 1325 i 1350, una bona part dels grans 
bancs que en altres temps van dominar el comerç entraven en 
fallida32. La producció metal·lúrgica i el comerç, a causa de la 
pandèmia, també es van contraure considerablement33. 
Sembla, per moltes raons, que els europeus teníem bons 
motius per provar sort en altres contrades, que només ens 
calia aprofitar el vent i que la teoria de Fernández-Armesto 
seria força coherent amb la realitat històrica. Així que, a 
primera vista, no podem dubtar de la tesi del britànic, que 
qualifica Europa de país en vies de desenvolupament que 
cerca oportunitats en altres indrets. Es confirmaria que la 
penúria va ser la principal responsable del salt atlàntic, cosa 
que va obrir el pas cap a la construcció dels imperis colonials i 
que al final ens convertiria en dominadors del món; provaria 
igualment que, de forma més decisiva que la cultura i els 
valors, la natura i la necessitat controlen l’esdevenidor 
històric.   

Però estava realment l’Europa de finals de la Baixa Edat 
Mitjana i del segle XVI tan subdesenvolupada en comparació 
amb altres indrets com podem entendre a través de l’obra de 
Fernández-Armesto? A banda de tot el que hem explicat, 
diversos economistes i historiadors ens han revelat altres 
aspectes sobre la qüestió. Fins ara hem vist que una de les 
possibles raons que poden explicar la causa per la qual els 

                                                           
27Pirenne, Henri. Historia económica y social de la Edad Media. México. Fondo de Cultura 
Económica. 1939. p. 141   
28Imbert, Jean. Historia económica. Barcelona. Vicens-Vives. 1977. pp. 196, 197, 198 

29Imbert, Jean. Historia económica. Barcelona. Vicens-Vives. 1977. p. 201 

30Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. pp. 46, 47 

31Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 52 

32Pirenne, Henri. Historia económica y social de la Edad Media. México. Fondo de Cultura 
Económica. 1939. p. 141   
33Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. pp. 57, 59 
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europeus vam donar el salt atlàntic i els magrebins no, és que 
en els segles XV i XVI els pobles del nord d’Àfrica estaven 
embarcats en grans aventures comercials i en activitats 
bèl·liques que els absorbien els recursos. Però si mirem la 
situació d’Europa en la mateixa època no sembla que sigui 
gaire diferent de la nord-africana. Pel que fa a guerres, n’hi va 
haver una multiplicitat. Per començar, Castellà havia acabat 
la Reconquesta, però amb l’arribada de Carles V es va iniciar 
un període de conflictes que es van estendre pel vell continent. 
Només amb França en va sostenir tres de diferents i en la 
primera, de 1525, va fer presoner el rei gal. Aquesta dinàmica 
va seguir amb Felip II. Recordem les batalles de sant Quintí 
(1557) i de les Grevelines (1558). També va sustentar guerres 
als Països Baixos, amb Anglaterra i l’Imperi Turc. Però no 
només Espanya estava en guerra. La resta d’Europa tampoc 
era cap paradís pacifista, com ho demostren la Guerra dels 
100 Anys entre França i Anglaterra (1337-1453);  la dels 30 
Anys (1618-1648); la Guerra de Successió Bàvara (1778-
1779); l’alçament jacobita a Anglaterra (1688-1746) o les vuit 
guerres de religió en (1562-1598), entre moltes altres. No 
acabaríem mai i no podem acceptar que aquests conflictes no 
absorbissin recursos, com els hi passava als nord-africans. I 
si era precisament el malestar que ocasionaven les guerres 
allò que esperonava els europeus a conquerir el món, per què 
no van empentar els magribins a fer el mateix?  

Pel que fa a l'economia, José Antonio Sebastian Amarilla, en la 
Historia económica mundial, corrobora les dades dels 
estudiosos de la crisi, però matisa que no es tractava tant 
d’una recessió general i profunda sinó, més aviat, d’una 
davallada de l’activitat. Certes ciutats, com ara Bruixes o 
Florència, i algunes branques productives com el comerç amb 
Orient, en el període que va de 1300 a 1348, assolien uns 
màxims històrics34. Entrant en contradicció amb Fernández-
Armesto, que compara l’Europa de finals de l’Edat Mitjana 
amb els actuals països subdesenvolupats, José Ubaldo 
Bernardos i Mauro Hernández sostenen que fins al 1450 el 
vell continent era, probablement i en conjunt, una de les 
economies més avançades del món. Sebastian Amarilla 
documenta, per una banda, que l’Edat Mitjana, en un sentit 
estricte, fou una etapa de creixement en la qual el PIB per 
habitant es va anar elevant paulatinament35, i en un altre lloc, 
que els fonaments econòmics que s’havien alçat des del segle 
XI van ser capaços de suportar la catàstrofe demogràfica més 
gran que havia patit Europa des de feia 1000 anys36. Henri 

                                                           
34Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. pp. 46, 47 

35Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 15 

36Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 62 
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Pirenne, en la Historia económica y social de la Edad Media, 
explica que a principis del segle XIV no hi havia una autèntica 
recessió, sinó, més aviat, una aturada del progrés, i que 
països que abans havien estat al marge del creixement, com 
Polònia i Bohèmia, van començar a participar-hi. A Flandes i a 
Brabant la indústria tèxtil, sense que augmentés, conservà la 
seva prosperitat tradicional37. Amb l’excepció de França, que 
havia sortit de la guerra dels 100 anys, el comerç es va 
recuperar de forma vigorosa des de 1370 o 1380, beneficiant-
se de les transformacions que s’havien produït en les 
economies agrària i artesanal38. La crisi baix medieval va 
afectar principalment França i Anglaterra, atrafegades amb la 
Guerra dels 100 Anys, però a partir de 1380 el comerç va 
iniciar una forta recuperació i l’economia va seguir avançant. 
La depressió, més enllà de tots els efectes negatius, també es 
va convertir en una important font d’oportunitats. Entre 1300 
i 1348 el producte brut europeu anava en descens, però 
sembla que la davallada de la població, a causa de la pesta i a 
través d’un procés de «creació destructiva», va propulsar 
Occident cap al camí de la recuperació39. L'agrària, per 
exemple, es va iniciar a partir de 145040. El conflicte entre 
anglesos i francesos va afavorir una classe social concreta, la 
burgesia de les ciutats, que va començar a acumular capital i 
a caminar cap a la constitució del capitalisme. Castella i 
Portugal, que eren precisament aquells estats que van 
començar la colonització del món i d’Amèrica, des de principis 
del segle XV i més clarament des del 1420-1430, van entrar 
en una forta fase de creixement41. Anglaterra, en la segona 
meitat del segle XIV (just després de la guerra), experimentà 
un augment espectacular de la producció tèxtil42. En el segle 
XV, segons Imbert, Itàlia estava en plena expansió econòmica 
i el seu capital monetari va ser un dels factors que va 
estimular amb més força l’economia de la resta d’Europa43. 
Florència va superar l’hecatombe comercial i financera de la 
dècada de 1330, i en 1369 ja funcionaven més de 100 bancs i 
companyies de comerç44. El italians es van haver d’enfrontar a 
la caiguda del tràfic amb Bizanci i van perdre les factories del 
mar Negre a conseqüència de l’arribada dels Turcs. També 
van suportar la competència catalana i les guerres internes, 
però van solucionar els problemes cercant matèries primeres 
alternatives a les del Mediterrani oriental reforçant el contacte 

                                                           
37Pirenne, Henri. Historia económica y social de la Edad Media. México. Fondo de Cultura 
Económica. 1939. p. 141.  
38Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 62 

39Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 48 

40Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 55 

41Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 65 

42Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 57 

43Imbert, Jean. Historia económica. Barcelona. Vicens-Vives. 1977. p. 219 

44Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 61 
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amb els alemanys; i, més tard, ampliant la presència en la 
ruta atlàntica45. Als Països Baixos, més que una depressió, es 
va donar un desplaçament de mercats i es creu que per 
Alemanya les conseqüències econòmiques de la pesta negra es 
van exagerar46. Tanmateix, no podem sobreestimar  aquestes 
dades de creixement. Estàvem en una situació en la qual es 
conservava més que es creava47, encara que el comerç italià al 
sud i la Hansa al nord mantenien una forta activitat 
econòmica. El problema d’Europa, segons Ubaldo, era que 
vivia d’esquenes a regions agrícoles molt més productives, 
com la Xina dels Ming; d’indrets industrials força potents, 
com l’Índia Mughal; i de xarxes comercials veïnes com la 
islàmica del Mediterrani48. Probablement, un contacte més 
estret amb aquests emplaçaments civilitzats haurien ajudat 
Europa a superar la depressió molt més ràpidament. 

Pel que fa a la tecnologia tampoc sembla que la hipotesi del 
subdesenvolupament europeu es pugui sostenir de forma 
taxativa. Lynn White constata que és fàcilment observable que 
Europa, des del segle VI, comença a presentar innovacions 
molt més significatives que les de les civilitzacions veïnes de 
Bizanci i l’Islam. Cap a la meitat del segle XIV, després de la 
invenció del rellotge mecànic, el nombre d’artesans amb prou 
habilitat per construir màquines metàl·liques va augmentar 
considerablement i els occidentals, superant Xina, ens vam 
convertir en els líders mundials. Encara que molta tecnologia 
va venir en préstec d’aquell imperi, nombroses invencions 
eren pròpiament europees49. En la Baixa Edat Mitjana existia 
una passió per la mecanització de la indústria, cosa que no 
s’havia conegut en cap altra cultura. Hi havia molins per 
assaonar en 1135, serradores en 1204, un torn impulsat per 
aigua en 1433. A meitat del segle XIV qualsevol ciutat 
industrial, com Milà o Augsburg podia ser descrita com 
Bolonya, on hi havia una sèquia que movia màquines per 
moldre gra; per fer olles de coure i armes de guerra i per polir-
les; per filar seda; per serrar planxes, etc. El molí de vent d’eix 
horitzontal va aparèixer en Yorkshire el 1185, de forma 
independent al molí d’eix vertical persa, que, a més a més, no 
sembla que es difongués per la civilització islàmica. El 
manubri compost va començar a girar el 1335. En 1420 un 
fuster desconegut inventà el filaberquí i la barrina. En 1440 
els manubris compostos i les bieles ja formaven part dels 

                                                           
45Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 59 

46Imbert, Jean. Historia económica. Barcelona. Vicens-Vives. 1977. p. 219 

47Pirenne, Henri. Historia económica y social de la Edad Media. México. Fondo de Cultura 
Económica. 1939. p. 140.  
48Comin, Francisco. Historia económica mundial. Barcelona. Crítica. 2005. p. 67 

49White, Lynn. La expansión de la tecnología. Cipolla, Carlo. Historia económica de Europa (1) 
La Edad Media. Barcelona. Ariel. 1979. p. 153 
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components de nombroses màquines50. Cap al 1122 un monjo 
alemany descrivia en un llibre un volant primitiu per 
aconseguir un moviment giratori continu.  

L’Europa que cap al 1500 va saltar l’Atlàntic, posseïa una 
capacitat industrial i una habilitat tecnològica molt més gran 
que qualsevol de les cultures d’Àsia, Àfrica, o Amèrica51. La 
influència externa i la tecnologia asiàtica va jugar un paper 
gens menyspreable en el creixement tècnic europeu, però això 
no prova automàticament que Occident fos una regió 
subdesenvolupada, ja que un país importador de tecnologia 
no està necessàriament més endarrerit si pot incorporar-la i 
prosperar. A més a més, els europeus vam mostrar una 
extraordinària capacitat inventiva. El gran desenvolupament 
occidental iniciat en el segle XI no va ser conseqüència d’un 
fet aïllat, sinó que, possiblement, anava vinculat a una 
valoració positiva del progrés tècnic que poc a poc s’anava 
estenent per la societat. En 1306 es va trobar en un document 
de Florència que, parlant del descobriment de les ulleres, 
lloava el moviment tecnològic: 

«Hay muchas todavía que no han sido descubiertas; 
cada día podría surgir algo nuevo, y todavía quedarían 
nuevas cosas por descubrir... No han pasado ni veinte 
años desde que fue descubierto el arte de hacer anteojos 
que nos proporcionan una perfecta visión, uno de los 
mejores y más necesarios artes del mundo. Así pues, 
hace muy poco tiempo que fue hallado un nuevo arte 
que no había existido jamás. Yo he visto al hombre que 
lo descubrió y lo puso en  práctica y pude hablar  con  
él»  

Segons Lynn White, estàvem davant d’una manera de fer 
sense precedents, que alçava la inventiva a la categoria d'un 
projecte total. I aquesta va ser la manera de procedir dels 
tècnics europeus a partir del segle XIII52. Però encara podem 
trobar un text molt més sorprenent i que demostrava 
definitivament que a Europa, el paper desenvolupat pels 
valors fou veritablement decisiu: cap a 1260, Roger Bacon va 
preveure un món d’automòbils, submarins i avions53, ni més 
ni menys que tot un nou model de societat tecnificada.    

                                                           
50White, Lynn. La expansión de la tecnología. Cipolla, Carlo. Historia económica de Europa (1) 
La Edad Media. Barcelona. Ariel. 1979. pp. 167-169 

51White, Lynn. La expansión de la tecnología. Cipolla, Carlo. Historia económica de Europa (1) 
La Edad Media. Barcelona. Ariel. 1979. p. 167 

52White, Lynn. La expansión de la tecnología. Cipolla, Carlo. Historia económica de Europa (1) 
La Edad Media. Barcelona. Ariel. 1979. p. 169 

53White, Lynn. La expansión de la tecnología. Cipolla, Carlo. Historia económica de Europa (1) 
La Edad Media. Barcelona. Ariel. 1979. p. 169 
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A tot això, cal afegir que la pesta també va colpejar durament 
Àsia, ja que va arribar a l’Índia i a Xina l’any 1352. De fet, va 
eliminar la quarta part de la població europea (20 o 24 
milions), però també de l’asiàtica i l’africana (entre 30 i 40 
milions, una ingent quantitat de persones si pensem que la 
població del Magreb, en l’any 1500 era de 4,3 milions), cosa 
per la qual deduïm que en aquells continents la vida tampoc 
era un camí de roses. Es creu que la plaga va arribar de 
Mongòlia (o de l’Índia segons la font) i si la davallada 
demogràfica va perjudicar durament Europa, no és 
versemblant pensar que perjudiqués en la mateixa mesura les 
societats i les economies asiàtiques i africanes? Per sort, 
sembla que estaven tan preparades com nosaltres per 
suportat el cop... Però, com és possible coordinar tot això amb 
la tesi del subdesenvolupament Europeu que preconitza 
Fernández-Armesto? Presumiblement, la intervenció de tants 
factors en la depressió medieval i en la recuperació posterior, 
amb les seves caigudes i anades cap a munt en el procés, obra 
la porta a moltes interpretacions de com es va produir i de 
com la vam afrontar. Si hi ha una cosa clara és que la crisi va 
ser una realitat històrica inqüestionable, i que probablement 
seria una de les raons per les qual es vam embarcar, però no 
sembla que la narració del subdesenvolupament i de la manca 
d’activitat dels europeus sigui totalment satisfactòria. Que 
una economia hagi estat o estigui en crisi no ens ha de obligar 
a creure de forma immediata que es tracti també d’una 
societat més endarrerida que les veïnes. Cap economista 
sostindria, per exemple, que els Estats Units dels anys 29 i 30 
estaven més endarrerits que la Xina o l'Índia. Pel mateix 
motiu, no podem postular que l'Europa baixmedieval estava 
més subdesenvolupada que la resta del món basant-nos 
únicament en la crisi que va patir.  

La teoria de Fernández-Armesto és vital per bastir el nostre 
treball, ja que ens ajuda a comprendre com funcionen dos 
factors clau de la història, però no ho explica tot. Encara 
queden molts problemes per resoldre. La civilització islàmica 
és un dels exemples més evidents del pes que han 
desenvolupat les creences i la fe en l'esdevenidor històric, i 
ens podríem fer unes quantes preguntes: haurien conquerit 
els àrabs tot allò que van conquerir si no hagués estat per 
l’impuls d’estendre la religió islàmica o si no s’haguessin 
pogut justificar la guerra santa sobre raons espirituals? 
Hauria arribat a construir la Mesquita de Còrdova, l’Alhambra 
de Granada o el Taj Mahal si els valors i les creences no 
intervinguessin de forma tan decisiva en la història com el 
vent? És gairebé impossible explicar l’expansió d'aquesta 
civilització sense la intervenció dels valors i les creences. Però 
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el problema no es limita a la civilització de Mahoma. Sense 
valors no es poden explicar l’art, la literatura, l’arquitectura, 
l'escultura, la música ni cap dels ingredients que formen part 
del vessant immaterial de la civilització. Ens hauríem de 
preguntar quin paper juguen tots aquests elements en el 
procés civilitzador? És que la poesia, per exemple, no és un 
component tan legítim de la civilització com els vaixells de 
Colom o la colonització d’Amèrica? No és tan fàcil separar els 
elements materials dels espirituals. Lynn White diu que 
algunes cultures molt refinades, com la de l’Índia, han 
mostrat molt poc interès pel canvi tecnològic, altres com la 
xinesa, des de la dinastia Han (206-220) fins a la Ming (1368-
1644), han estat enormement creadores54. La civilització és el 
control de la natura: ponts, vaixells, avions, medicina, 
muralles, colonització, cultiu de la terra, i tota la resta 
d’elements que cobreixen les nostres necessitats. Però la 
poesia, la pintura, la literatura o la música també són 
civilització. I quina necessitat material ens condueix a 
escriure, a pintar o a composar música? Només hi pot haver 
una resposta: la de transmetre la cultura, els sentiments, les 
emocions i els valors, tot allò amb què sentim i entenem la 
realitat que ens envolta. Encara que sigui cert que la 
necessitat crea l’eina i que la civilització sigui primordialment 
la relació de domini i control de la natura, què seria de la 
civilització sense cultura, art, música, poesia, teatre, pintura, 
escultura, catedrals, etc? És que els sistemes de creences o 
mapes de la realitat no constitueixen una part substancial del 
domini de la natura? I si l’home ha trobat l’estímul espiritual 
per crear tot això, per quin motiu políticament correcte no hi 
pot existir un impuls de valors que l’arrossegui a conquerir 
nous territoris i (com es deia en la magnífica sèrie televisiva 
Star Trek) noves civilitzacions? O a produir nova tecnologia? 
Per què el salt de l’Atlàntic no pot ser un salt espiritual fundat 
en l’ànsia de coneixement, descobriment o aventura? No veig 
per cap lloc que hi hagi contradicció entre l’explicació material 
i la cultural. El problema de la teoria de Fernández-Armesto 
és que separa la dimensió material de l’espiritual. Henri 
Rickert, parlant de la ciència natural i la ciència cultural, 
explica que no hi ha res que finalment es pugui sostreure a 
l’anàlisi de la ciència natural55. Llavors, qualsevol cosa, per 
espiritual que sembli, podria ser investigat des del punt de 
vista de la ciència «positiva». Però s’ha d’afegir que tampoc hi 
cap entitat, per més material i natural sigui, que no es pugui 
estudiar des del punt de vista de la cultura. La vinculació 

                                                           
54White, Lynn. La expansión de la tecnología. En Cipolla, Carlo. Historia económica de 
Europa (1) La Edad Media. Barcelona. Ariel. 1979. p. 153 

55Rickert, Heinrich. Ciencia cultural y ciencia natural. Buenos Aires. Espasa Calpe. 1943. p. 
43 

DOS
Sellos



Butlletí de Filosofia 7 1 de gener de 2014 
Dipòsit legal: GI-1449-2009 

ISSN:2014-0711 www.filosofia-catalana.com 
 

35 Civilització II: Els processos històrics (1) ©Eduard Serra 
 

entre allò material i allò espiritual té una dimensió molt més 
profunda del que ens podem imaginar. La necessitat i la 
penúria no són independents de la cultura, estan estretament 
lligades als valors socials i al context històric i cultural. Quan 
una cultura té la sensació de necessitat, és perquè en la seva 
ment col·lectiva hi ha la imatge d’una forma de vida millor, 
d’una societat més justa o més pròspera amb la qual pot 
comparar la realitat en què viu, suposadament més pobra o 
més injusta. Aquesta imatge, encara que hagi estat un 
resultat de la comparació que fem amb la situació en què viu 
un altre poble, és allò que ens mou a progressar i a fer 
revolucions, siguin liberals, socialistes o integristes. I la forma 
de vida que creiem millor, com tot allò que utilitzem per 
aconseguir-la, esdevé un valor. En aquest sentit Shalom H. 
Schwartz, un reconegut psicòleg dels valors, ens dóna una 
bona mostra de la vinculació que existeix entre necessitats i 
valors, expressant una idea absolutament coherent amb el 
nostre marc de referència. Considera que per adaptar-se a la 
realitat en un context social els grups i els individus 
transformen les necessitats inherents a l’existència humana i 
les expressen en el llenguatge dels valors específics. A partir 
de llavors, esdevenen comunicables. De forma més específica, 
els valors representen, com a metes conscients, les respostes 
que tots els individus i societats han de donar a tres requisits 
universals: 1) les necessitats dels individus, en tant que 
organismes biològics; 2) els requisits de la interacció social 
coordinada; 3) els requisits pel correcte funcionament i 
supervivència dels grups56. Això explica la vinculació entre la 
cultura i la natura, entre les necessitats i els valors! Ja ho 
veurem a partir d’ara, en els propers apartats d’aquesta 
secció. A banda d’això, allò que per a una societat es pot 
considerar penúria, per una altra pot ser viscut amb tota 
normalitat. Evidentment, hi ha situacions límit com la fam, 
però índexs de mortalitats que ara consideraríem catastròfics, 
en moltes èpoques no eren vistos com autèntics problemes, 
sinó com a part de l'existència quotidiana.  

La metodologia del britànic té, al meu parer, certes 
limitacions. Això no significa que estiguem davant d’un treball 
defectuós, tot el contrari. No hi ha cap teoria a la qual no se li 
amagui algun element de la història, no el pugui explicar de 
forma correcte, o, simplement, no el pugui explicar de cap  
manera. Una teoria sempre és una perspectiva d'una realitat, i 
sempre que mirem en perspectiva hi ha angles i aspectes dels 

                                                           
56Schwartz, Shalom H. ¿Existen aspectos universales en la estructura i contenido de los 
valores humanos? Inclós en: Ros, María. Gouveia, Valdiney V. Psicología social de los valores 
humanos. Desarrollos teóricos, metodológicos i aplicados. Madrid. Biblioteca Nueva. 2001. p. 
55  
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objectes observats que restaran ocults en el costat «fosc». 
Fernández-Armesto és conscient d’això i tampoc pretén alçar 
una teoria omnicomprensiva, però crec que fugint de les 
amargues conseqüències ètiques que es poden despendre del 
fet d’acceptar que els valors configuren tant l’esdevenidor 
històric com el caràcter de les civilitzacions, es centra de 
forma desmesurada en la materialitat dels fets; i com no 
adopta una perspectiva una mica menys antropològica i 
positiva en favor d’una una mica més filosòfica, perd de vista 
la dimensió espiritual i, sobre tot, intencional, bàsica i 
necessària per comprendre la història. Segons el meu criteri, 
la història de les civilitzacions es pot explicar molt millor si 
considerem que la idea de «civilització», com la relació de 
domini i control que l’home exerceix sobre la natura, té una 
dimensió espiritual i si tanquem l’abisme entre la materialitat 
i l’espiritualitat podem entendre molt millor certes coses. 
Conscients de tot això, tractarem, malgrat tot, de recollir els 
productius i rics fruits del magnífic treball de Fernández-
Armesto, i d’incorporar-los a la nostra teoria.  

 

Capítol 2. Entre l’aire calent i el vent 

Diu Fernández-Armesto que en la majoria de les explicacions 
que hem donat de la història hi ha massa aire calent i poc 
vent57. Té raó en una cosa: sense el vent no entendrem molts 
fets històrics o els interpretarem incorrectament. Però 
s’equivoca en una altra: des de Montesquieu, des del 
positivisme i més tard des del materialisme dialèctic no s’ha 
parat d’omplir de vent la història. Si parlem de marxisme, per 
exemple, veurem que en la història també bufen molts vents. 
La diferència amb Fernández-Armesto és que no són els 
oceànics sinó els de l'economia. Així, des de la perspectiva 
d'aquesta ideologia i segons alguns teòrics, els complexos 
sistemes d’irrigació que van néixer amb la civilització 
necessitaven un model d’Estat centralitzat, i això va conduir a 
la creació de sistemes despòtics. Els valors socials, d'acord 
amb aquest punt de vista, s’haurien alçat amb la finalitat de 
legitimar aquest estat de coses. Però explicitar això no és a 
hores d’hora cap descobriment, ja que és plenament coherent 
amb tot allò que ja sabem. Com els valors són una resposta a 
la realitat i les relacions socials i de poder també formen part 
de la realitat, no costa entendre que l’estratificació de classes 
ha d’haver desenvolupat algun tipus de rol en la constitució 
de les constel·lacions axiològiques. Aquest fet, tanmateix, no 

                                                           
57Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 405 
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és gaire útil per intuir com funcionen els sistemes axiològics. 
No importa la gènesi, allò veritablement important és la funció 
cultural que desenvolupen un cop han estat interioritzats en 
la consciència social. De fet, al final, ni aquells mateixos 
sectors de la societat que s’hi beneficien, recorden com s'han 
alçat els sistemes de valors, ni el perquè,  i acaben creien que 
es tracta d’entitats immutables i transcendents, i que estan 
legitimats per les mateixes deïtats per preservar el seu poder i 
privilegis. La gènesi dels valors s’oblida i la seva validesa 
social, en aquest sentit, és equivalent a la validesa que els hi 
hauria atorgat Déu si hagués baixat a la terra i ens els hagués 
lliurat en mà. Per aquest motiu, no es pot menystenir el paper 
de la cultura en la història.  

Ortega y Gasset va arribar a la conclusió que les condicions 
geogràfiques no resolen la història d’un poble. La humanitat 
índia de la Pampa era molt diferent de l'actual cultura 
argentina i en una mateixa contrada del planeta han 
esdevingut les formes més diverses d’història i de 
humanitat58. Nosaltres amb això estem d’acord: l’home té la 
capacitat d’alçar-se sobre la tirania del medi ambient, però 
també hem de donar la seva part de raó a Fernàndez-Armesto. 
La natura no determina de forma absoluta l’esdevenidor 
humà, però això no significa que no oposi al poder de l’home 
el seu caràcter dominant. Per aquest motiu, crec que és millor 
pensar que es tracta d'una lluita o confrontació entre dos 
forces: l’home i l'entorn. Fernández-Armesto admet al final 
que allò que va arrossegar Colom a emprendre el viatge 
transatlàntic va ser, per una banda, una creença irracional59 
i, per altra, que a Europa s’havia desenvolupat una cultura de 
l’exploració que idealitzava activitats que en altres indrets 
estaven carregades d’un component moral degradant. Però no 
pensa que això distingís essencialment Europa de la resta de 
civilitzacions. Nosaltres pensem que sí, i que els europeus vam 
arribar a creure que l’home podia canviar les coses, i que 
podia dominar el món i la natura. Eminents psicòlegs socials 
entren igualment en contradicció amb el britànic pel que fa 
l’estimació del paper que el valors desenvolupen en la 
configuració de les societats i les seves actituds per fer front a 
la vida i els reptes que aquesta ens imposa. De fet, hi ha tota 
una branca de la psicologia social que estudia amb 
profunditat la qüestió, i que està encapçalada per eminents 
científics com ara Maria Ros, Héctor Grad, Valdiney V. 
Gouveia, Shalom H. Schwartz, Florence Kluckhohn o  Fred L. 
Strodtbeck. En Variations in value orientations Kluckhohn i 

                                                           
58Ortega y Gasset. Kant, Hegel, Dilthey. Madrid. Revista de Occidente. 1973. p. 118 

59Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 406 
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Strodtbeck expliquen, per exemple, com el somnis 
revolucionaris i de transformació social del Mèxic de principis 
del segle XX es van estavellar contra l’orientació de valors 
d’aquell país, la societat del qual no disposava dels patrons 
axiològics ni de l’actitud necessària per fer realitat els plans 
reformistes, que només es van complir en part. Kluckhohn 
manifesta directament:  

«Certainly in the Mexican case it is easy to see that the 
tendency is for the people to become again the easy 
victims of the Diaz-type personalities which their system 
creates»60.  

Cal recordar que allò que ara coneixem com a «revolució 
científica» i «Il·lustració» ja havien començat a caminar amb 
Roger Bacon (1214-1294) i els últims escolàstics, com Guillem 
d’Ocam (1280/1288–1349). El salt atlàntic va contribuir 
decisivament a configurar l’univers mental de l’home modern, 
ajudant a transmutar i relativitzar tots els patrons axiològics 
medievals, creant les bases socials i polítiques sobre les quals 
podia prosperar una nova mentalitat. Nogensmenys, aquesta 
mentalitat ja estava en fermentació des de l’Edat Mitjana i va 
ser alhora una de les bases culturals que va impulsar el salt 
atlàntic. La nostra teoria postula què les condicions materials 
i culturals es retroalimenten de forma mútua. Les expectatives 
(valors) fan que canviem l’entorn, i l’entorn també fa que 
canviem les expectatives. En altres civilitzacions hi havia 
tanta tecnologia o més que a Europa, però la inversió 
axiològica renaixentista no es va donar en cap altre lloc del 
món. Elman R. Service diu que allò que va distingir la 
Il·lustració fou que per primera vegada no es creia que el 
govern depengués de la gràcia de Déu, ni que fos immutable61. 
És desplaçava allò diví del centre de l’Univers i la vida i es 
posava l’home en el seu lloc. Aquesta revolució ja estava en 
marxa des de feia molt de temps; es va fundar sobre l’herència 
clàssica recuperada pel Renaixement, cosa que va donar com 
a resultat la Il·lustració i la Revolució Científica, una nova 
mentalitat que pretenia comprendre i dominar la natura de 
forma eficient i absoluta. El salt atlàntic només va ser una de 
les manifestacions d’aquest procés, una resposta a la realitat 
que va ser tant espiritual com material.  

                                                           
60Kluckhohn, Florence. Strodtbeck, Fred L. Variations in value orientations. Wesport, 
Conneticut. Greenwood Pres, Publishers. 1973. p. 203. Traducció: «Certament, en el cas de 
Mèxic és fàcil veure que la tendència és que aquest poble torni a ser a ser presa fàcil de 
personalitats del tipus Díaz que el seu sistema crea» Profirio Diaz: president mexicà 
caracteritzat pel seu nepotisme. Va governar dues vegades, des del 1867 fins al 1871, i des 
del 1884 fins al 1911. 
61Service. Elman R. Origins of the state end civilization. New York. W.W. Norton and 
Company. 1975. p. 22. 
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Entenc la preocupació del britànic, que defensa un relativisme 
moderat i pensa que centrar el problema en els valors ens pot 
conduir cap a la legitimació de certes creences de superioritat, 
però això no és necessàriament així. Encara que puguem 
arribar a la conclusió que els valors i la cultura siguin motors 
elementals de la història i que la determinin tant o més que el 
vent, no podem concloure immediatament que les diferències 
culturals fixin cap tipus de supremacia moral. Jo no 
comparteixo el criteri relativista, però no cal ser relativista per 
entendre que una civilització que conquesta el món no està 
obligatòriament més avançada que una altra que decideix 
quedar-se a casa, ni que una civilització científica sigui 
necessàriament millor que una cultura prehistòrica que viu la 
veritat de l’existència, el poder immens de la realitat, arran de 
pell. Probablement està més a prop d’aquesta veritat 
fonamental que l’home civilitzat. No defensem la superioritat 
moral de la civilització d’Occident, només que disposa de 
certes particularitats axiològiques que la defineixen i que han 
fet possible que el control sobre la natura hagi arribat fins a 
l’extrem d’haver enviat naus més enllà del sistema solar.  

De totes formes, no podem dubtar que el poder immens 
d’Occident també ha estat producte d’allò que hem après 
d’altres civilitzacions, però això que hem après ho hem 
integrat i ho hem redefinit dins dels nostres paràmetres de 
culturals. Si la natura és un estímul pel procés civilitzador, 
també ho és la cultura. La cultura és una realitat tant 
contundent com la natura, i dintre d’aquesta realitat creada 
pels humans està  inclosa tota la resta de cultures i formes de 
pensar amb les quals convivim. Moltes vegades el contacte 
amb aquesta diversitat ens ha ajudat a evolucionar, però no 
ens ha de fer por pensar que darrere de cada societat i 
civilització hi pot haver un univers mental propi que la 
distingeixi de la resta de cultures, i que la faci enfrontar-se a 
la realitat d’una manera també diferent, tan legítima a priori 
com qualsevol altra. Per això, per entendre la història i a 
l’hora d’alçar una teoria, cal trobar un punt d’equilibri entre la 
dimensió espiritual i material de la civilització, entre el vent i 
l’aire calent, i ja hem dit quin és realment aquest punt: no hi 
ha un salt entre la materialitat i l’espiritualitat del procés 
civilitzador, estan tots dos vessants tan lligats que són gairebé 
indistingibles, com demostrarem ara. 
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Capítol 3. La història i el medi natural: la 
dimensió material 

Una societat no es relaciona només amb la cultura pròpia o 
aliena, es relaciona amb l’entorn natural. Si entenem que la 
realitat primordial amb què es va trobar l’home en origen era 
la natura, podem legítimament pensar que les creences i els 
valors originaris estaven directament vinculats amb l’entorn 
natural. Les societats contemporànies, encara que sembla que 
trenquin aquest esquema elemental, tampoc estan tan lluny 
de la natura com creuen. Ens hem de prendre aquest fet molt 
seriosament, com ja feia molt abans que Fernández-Armesto i 
nosaltres, Montesquieu. És una idea absolutament coherent 
amb el nostre marc de referència i la mateixa teoria del 
Paradigma Civilitzador que defensem. En la gènesi de la 
civilització i dels paradigmes civilitzadors la realitat natural 
gaudiria d’una influència privilegiada. La història és la 
història de la humanitat, però la humanitat no és més que 
una espècie més entre les moltes altres espècies amb les quals 
tenim la sort de compartir aquest món. Tanmateix, mentre 
que l’animal s’adapta a l’entorn, l’home té la capacitat 
d’adaptar l’entorn a les seves necessitats. Però el medi físic és 
l’escenari i el punt de partida inevitable en què es desenvolupa 
l’activitat humana, és allò que transforma i un dels elements 
primordials que faciliten tot un conjunt de possibilitats de 
creixement tècnic, cultural i social i en barra el pas a altres. 
Hi ha nombrosos exemples d’això. La realitat natural ha 
ajudat la història a obrir-se pas en determinades direccions. 
Pel que fa la conquesta del món, ja hem explicat que el 
descobriment d’Amèrica per part dels europeus va ser possible 
gràcies a la configuració de determinats vents planetaris; i els 
espanyols i portuguesos ens hi vam beneficiar més que ningú 
perquè, deixant de banda els magrebins, els teníem molt més 
a prop62. El viatge de John Cabot des de Bristol a Terranova i 
a Nord-Amèrica, el 1497, també es va poder consumar gràcies 
als vents de l’est de la primavera de l’Atlàntic Nord63. Pel que 
fa al progrés industrial, la natura també ha participat 
imposant-li limitacions o propiciant-lo. Dificultant-lo a la 
Xina, perquè l’estructura del riu Groc va impedir que en el 
segle XIX es desenvolupés una autèntica revolució fabril com 
l’anglesa. Mentre que al Regne Unit el carbó estava a l’abast 
de la mà, els grans jaciments xinesos es trobaven en la part 
alta del gran riu. Més avall hi havia un gran nombre de ràpids 
que hi impedien la navegació, alhora que el transport per terra 
                                                           
62Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 404 

63Fernández-Armesto, Felipe. Civilizations. Culture, ambition, and the transformation of 
nature. New York. The Free Press. 2001. p. 407  
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duplicava el preu del combustible cada quaranta kilòmetres. 
Tot i que els xinesos disposaven de coneixements tècnics (i 
crec que un marc de valors propici) per engegar-la amb 
garanties d’èxit, la seva revolució industrial va haver 
d’esperar64. Els moviments de les plaques tectòniques i la 
geologia també han afavorit o han barrat el pas a l’aparició de 
civilitzacions. Fa uns tres milions d’anys Amèrica del Nord i 
del Sud es van ajuntar i les aigües calentes que anaven de 
l’Atlàntic al Pacífic es van haver de desplaçar cap al nord 
creant el corrent del Golf. Més amunt col·lidia amb els bancs 
de Terranova i es va adreçar cap a la costa europea, cosa que 
explica la bonança climàtica del vell continent i la facilitat 
relativa amb la qual els europeus vam alçar la civilització i 
hem prosperat65. El Nil i el vulcanisme, associats, van posar 
els fonaments naturals sobre els quals es va alçar el fastuós i 
enigmàtic Egipte del Faraons, que no hauria estat possible 
sense els dipòsits de terres volcàniques que el gran riu 
transportava des d’Etiòpia66. La climatologia no ha estat 
aliena a l’esdevenidor històric. Fins i tot podem dir que els 
canvis climàtics, en alguns indrets, van forçar l’home a alçar 
la civilització. Fa 13000 anys, grans sequeres produïdes pel 
refredament de l’hemisferi nord obligaren els pobles de 
l’Orient Mitjà a concentrar-se en els rius i a desenvolupar 
mitjans més eficients per produir menjar. La conseqüència, 
segons alguns investigadors, va ser el descobriment de 
l’agricultura67. La desertització, els boscos tropicals i els 
insectes han estat un gran obstacle pel desenvolupament de 
la civilització. A Àfrica, per exemple, no es va poder 
generalitzar la ramaderia. Una de les raons d’aquesta 
impossibilitat s’ha de cercar en la desertització de les terres 
que avui en dia formen el Sàhara; l’altra, en la mosca tse-tse, 
que dificultava la vida del ramat. Així, segons el professor 
Josep Fontana, les cultures negres van prosperar sense la 
roda, l’arada o el carro, i van haver de dependre, pel transport, 
de la força de treball purament humana68. Les malalties, com 
ja sabem, també han participat en la història. Recordem la 
pesta del segle XIV, que va anihilar més de 20 milions de 
persones en Europa i 30 o 40 milions a Àsia i a Àfrica. Com a 
colofó a tot això que hem explicat, podem demostrar fàcilment 
que fins i tot avui en dia, que sembla que estiguem tant lluny 
de la natura, depenem més que mai dels recursos que ens 
ofereix, i que és l’escassesa del petroli i l’energia allò que 
determina gran part de l’activitat política, bel·licista i 
econòmica del moment.  
                                                           
64Las fuerzas del planeta. Londres. BBC. 2010. Documental multimèdia 

65Las fuerzas del planeta. Londres. BBC. 2010. Documental multimèdia 

66Las fuerzas del planeta. Londres. BBC. 2010. Documental multimèdia 

67Las fuerzas del planeta. Londres. BBC. 2010. Documental multimèdia 

68Fontana, Josep. Introducción al estudio de la historia. Barcelona. Crítica. 1999. p. 94 
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Però no només el medi influeix en el progrés o l'estancament 
de les societats humanes. La nostra activitat també ha afectat 
de forma severa el medi, i es considera que avui en dia el 
setanta per cent de la fesomia del planeta ha estat 
configurada per la intervenció de l’home. Amb els 
desplaçaments i amb la colonització de noves terres s’han 
introduït, tant de forma voluntària com involuntària, espècies 
d’animals i plantes que han causat un impacte catastròfic en 
l’ecologia autòctona de les contrades on s’han instal·lat els 
pioners. Hi ha formes de viure que han estat respectuoses 
amb l’entorn i d’altres que l’han assolat i transformat de tal 
manera que ara consta identificar-lo. A la Pampa únicament 
la quarta part de les plantes que hi creixen espontàniament 
són indígenes69. Al final del segle XVI, a causa de la 
colonització i la introducció d’ovelles, s’havia creat un nou 
paisatge en forma de desert on abans hi havia hagut terra 
agrícola productiva. Tot això ens ha de fer reflexionar i 
comprendre que entre l’home i el medi natural hi ha una 
relació de simbiosi i de pertinença i que l’home forma part de 
la natura. La natura té una poderosa influència en el 
desenvolupament de les cultures i de les societats i, per tant, 
en la història. Ara també sabem que l’home ha modificat 
substancialment el món. Que és també una autèntica força de 
la natura. Aquest factor tan decisiu ha d’estar ben present en 
la nostra teoria del Processos Històrics i ens ha de recordar, a 
més a més, que cada moviment que fem en la història pot 
provocar devastadors efectes sobre el planeta. 

 
Capítol 4. La història i el medi natural: la 
dimensió espiritual i cultural  

En tant que comprenem que la relació de l’home amb la 
natura ha condicionat tant la història com la natura, estem 
obligats a pensar que aquesta relació no ha estat només 
material, sinó que també es desplega en una dimensió 
espiritual. En tant que les primeres civilitzacions i cultures 
vivien en una realitat que els exposava directament a l’entorn, 
podem afirmar que els sistemes de creences de les  
civilitzacions primigènies havien d’estar molt més inspirats en 
la natura que els de les societats modernes. Mentre que la 
realitat a la qual s’havien d’enfrontar dia a dia els nostres 
primers avantpassats era quasi exclusivament la natural, 
nosaltres ja hem creat una realitat material alternativa. De fet, 
en les societats contemporànies els mites ja no parlen tant 
dels arbres, del cel, de la pluja, del tro, de la terra, sinó, més 

                                                           
69Fontana, Josep. Introducción al estudio de la historia. Barcelona. Crítica. 1999. p. 35 
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aviat, dels astres del rock, de l’automobilisme, dels ídols 
esportius, dels pintors, dels escriptors, de les gran batalles, 
dels herois, de la fundació de les nacions, etc. Els déus 
naturals també han caigut de l’altar. La Lluna ja no 
representa cap divinitat, només és un tros de roca estèril que 
si ha esdevingut un mite ha estat perquè és el primer món, 
més enllà de la Terra, que ha trepitjat l’home. Tot i així, 
aquest mite resta ja en l’oblit. El Sol tampoc és Ra, és una 
font d’energia i un reactor termonuclear que d’aquí a cinc mil 
milions d’anys s’esgotarà, esdevindrà geganta roja, nana 
blanca i, finalment, nana negra. Els arbres tampoc encarnen 
res sagrat, només ens donen fruita i ombra, alliberen oxigen, 
contribueixen a sostenir l’ecosistema o guarneixen els jardins. 
Allò que s’ha mitificat és la ciència, perquè pensem que pot 
ser la solució a les malalties o la fam, que ens pot allargar la 
vida, descobrir noves meravelles, com planetes llunyans, o un 
camí cap a un altre tipus de paradís en la terra. 

Però els homes primitius no podien apel·lar a la ciència, com 
nosaltres fem. Per solucionar els seus problemes i enfrontar-
se a la realitat havien de demanar l’auxili de mags i déus. 
També hi ha actualment una quantitat important de gent del 
món desenvolupat que cerca la intervenció de bruixots i 
curanderos o peregrina cap a santuaris, com Lourdes o 
Fàtima quan la ciència mostra les seves limitacions davant de 
certes malalties o per solucionar problemes humans i 
emocionals. Molts considerem que aquesta conducta ve 
donada per la ignorància, però hem de pensar que, en gran 
part de la seva història, aquest ha estat l’únic recurs 
disponible de la humanitat per lluitar contra la natura, 
l’escassesa o les plagues. Probablement, la màgia o la religió 
primitiva siguin una conseqüència del desconeixement de com 
funcionen les coses en el món natural, com diuen els 
professors Frazer i Bergua, però si ens limitem a contemplar 
aquests sistemes de creences des d’un punt de vista positiu, 
no podrem entendre res i és força segur que, pels humans que 
habitin la terra dins de 3000 anys, nosaltres serem tan 
ignorants com ara pensem que són els homes primitius o 
aquells que consulten futuròlegs. En alguns aspectes, els 
homes primitius estaven molt més a prop de les veritats 
primordials de la vida i la mort que nosaltres, ja que 
s’enfrontaven a la realitat gairebé despullats, però la ment 
amb la qual ens apropem a les religions primitives i als ritus 
màgics ens impedeix comprendre’ls. El professor Mircea 
Eliade manifesta que l’home occidental, encara que estigui 
disposat a mirar amb simpatia les religions orientals o 
exòtiques, no és capaç d’entendre-les. I si això passa amb 
religions i creences que poden ser contemporànies, imaginem-
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nos què passarà amb el fet religiós arcaic. Juan Bautista 
Bergua postula que una de les raons per les qual no entenem 
les religions primitives és que no hi ha cap manera de saber 
com discorria l’home primitiu, ja que un sistema lingüístic i 
una psicologia completament diferents i alienes a les nostres 
ens barren el pas al cor del seu pensament70.  

Però, de què parlaven els homes en les creences antigues? De 
tot allò que condicionava de forma greu la seva vida. 
L’agricultura ha estat la base material sobre la qual s’han 
alçat les civilitzacions més importants, però abans del 
descobriment de l’agricultura l’home vivia igualment de la 
terra i, en tant que la terra era la base objectiva del nostre 
sosteniment, no és d’estranyar que no només ens hi 
vinculéssim materialment, sinó, també, espiritualment. Això 
és una constant en totes les societats, civilitzades o no. Tots 
els recursos naturals i paratges, per tant, s’havien de 
convertir en bens, en valors, i en fonts de vida. Però dins de la 
natura no hi havia només coses agradables que ens facilitaven 
l’existència. També hi havia una quantitat innombrable 
d’entitats, fenòmens i bèsties que ens la dificultaven, o que, 
directament, ens exterminaven, com el vulcanisme, els 
predadors, les malalties, les sequeres, els calors i els freds 
extrems, els boscos impenetrables, etc. Tots aquests éssers i 
fenòmens físics, benignes o malignes, van colpir les ànimes de 
les primeres societats, i els van integrar en els sistemes de 
creences i de cultura primigenis.  
 

NOTA: El present text només és un fragment de Civilització II. Els 

processos històrics,  que continuarà en els butlletins 8 i 9 

  

 

                                                           
70Bergua, Juan. B. Historia de las religiones. Ediciones Cristiandad. Madrid. 1966. P. 111 
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viernes, 23 de agosto de 13 

Heidegger y el nacional-socialismo 

(1): Críticas de Heidegger al nacional-socialismo oficial 

Eugenio Gil 

 

 
Carnet de Heidegger del NSDAP 

 
 

 

1. Las posturas  
2. Crítica a la concepción de la poesía en Rosenberg y 

Kolbenheyer 
3. Crítica a la raza como subjetividad y como forma de dominio 

4. Crítica al biologismo 

5. Crítica a los dirigentes producto de la técnica. La verdadera 
Führung y el verdadero Führer 

6. Crítica al totalitarismo de las visiones del mundo 

 
Las posturas 
 
Sobre Heidegger y el nacional-socialismo se ha escrito mucho 
en los últimos treinta años. Las posturas son las siguientes. 
 
Unos defienden que su filosofía va por un lado y su vida 
privada por otro. Esto supone una escisión difícil de admitir. 
No lo creo posible en un filósofo profesional. 
 
Otros defienden que era un nazi radical. Las críticas que hace 
a la raza y a los dirigentes de la época hacen inviable esta 
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postura. Ni el racismo ni el antisemitismo están implícitos en 
la filosofía de Heidegger. 
 
Una tercera postura consiste en pensar que sufrió una caída 
durante los años 33-34 y que esta caída no tiene 
repercusiones en su filosofía. No olvidemos que Heidegger no 
se borró del partido, que lucía la esvástica en la chaqueta y 
que en la entrevista a der Spiegel, todavía pensaba en la 
patria como algo fundamental. Esta postura la considero 
también inviable. 
 
El mismo día del discurso La autoafirmación de la universidad 
alemana, durante la comida de celebración, el ministro de 
enseñanza de Baden le dijo a Heidegger que su nacional-
socialismo era privado. Esta es mi posición: Heidegger 
defendía un nacional-socialismo a su manera, que admitía 
algunos puntos del nacional-socialismo oficial, pero no otros. 
Trataremos de aclarar las críticas y las adhesiones de 
Heidegger al nacional-socialismo en las próximas semanas. 
 
Esta postura permite explicar al mismo tiempo las críticas 
veladas de Heidegger (a Rosenberg, a Kolbenheyer, a los 
líderes, a la raza…) y el hecho de que se siguiera sintiendo 
nacional-socialista. El famoso texto de la grandeza del 
nacional-socialismo de Introducción a la metafísica y el texto 
de “las posibilidades positivas que yo veía entonces en el 
movimiento” de El rectorado van también en esta dirección. Él 
entendía que el nacional-socialismo oficial se había integrado 
en la rueda diabólica de la técnica moderna y que nacional-
socialismo auténtico era otra cosa. 
 
Crítica a la concepción de la poesía en Rosenberg y 
Kolbenheyer 
 
La literatura de la época concebía normalmente la poesía 
como la expresión de una vivencia. Por ejemplo Spengler decía 
que era la expresión de un alma cultural, Rosenberg la 
expresión de un alma racial y Kolbenheyer: “Una necesaria 
función biológica de un pueblo” (1). Kolbenheyer era uno de 
los escritores estrella del nacional-socialismo. Estaba incluido 
en la Gottbegnadeten list, o lista de los autores más 
importantes del régimen (2).  
 
Heidegger hace una crítica metodológica doble de esta 
posición: crítica el contenido de la definición y crítica el 
subjetivismo. En primer lugar, crítica el contenido demasiado 
amplio. Si definimos “libro” como útil hecho de papel, la 
expresión “El libro es un útil hecho de papel” es verdad, pero 
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no es una definición, porque es demasiado amplia; no baja a 
la esencia. También los envoltorios de los productos 
comerciales son útiles hechos de papel y no son libros. Con la 
definición de poesía ocurre lo mismo. Si la definimos como 
expresión de una vivencia (vivencia de un alma, de una 
masa...), no llegamos a la esencia. También el ladrido de un 
perro es expresión de una vivencia y no es poesía. El 
contenido de la definición es demasiado amplio. Esta manera 
de hacer definiciones no acude a la esencia. Y ya sabemos que 
la filosofía de Heidegger es lo contrario: vuelta a las cosas 
como son, esenciar. En segundo lugar, critica el subjetivismo. 
La expresión es de un sujeto. Pero el sujeto de la modernidad 
es un sujeto absoluto que hace girar todo alrededor de sí 
mismo. El sujeto-razón y el sujeto voluntad de poder que 
domina a través de los valores no son fenomenológicos, son 
formas de generar olvido del ser. La apelación al sujeto oculta 
la estructura primordial hombre-mundo. 
 
Según Heidegger, la poesía no tiene que ver con una 
producción sentimental interior, sino con el presentarse de 
algo, tiene que ver con que se muestre algo de manera 
originaria. Pero como “ser significa la venida a presencia en lo 
no oculto” (3), tenemos que poesía es fundación del ser: 
“Poesía es instauración, fundación efectiva de lo que 
permanece. El poeta es el que fundamenta el ser” (4).  
 
Si nos fijamos en el origen de distintos pueblos, encontramos 
siempre poesía: Rig Veda en los indios, Ilíada en los griegos, 
Leabar Gabala en los celtas... No es que ese pueblo esté 
manifestando ya su manera de ser. Si es origen de un pueblo, 
todavía no tiene una manera de ser, se está formando. La 
poesía es quien crea esa manera de ser. La creación de un 
pueblo es siempre poética. Poesía es inicio. Arte es inicio. “La 
poesía instaura el ser. La poesía es el lenguaje originario de 
un pueblo” (5). Revolución de regreso al inicio es, entre otras 
cosas, revolución de regreso al arte. La comunidad popular 
originaria es una comunidad estética y ontológica: “Habitar 
poéticamente significa: estar en presencia de los dioses y ser 
tocado por la cercanía esencial de las cosas” (6). Hay varias 
formas de comunión con lo sagrado. El arte es una de ellas. 
Esto no quiere decir que la poesía –el arte en general– solo se 
pueda hacer al comienzo de la historia de un pueblo. Un 
pueblo se sigue generando y regenerando a sí mismo en la 
medida en que sigue haciendo poesía originaria. El ejemplo 
más claro es el de la tragedia griega. 
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Crítica a la raza como subjetividad y como forma de 
dominio 
 

Para entender lo que Heidegger criticaba de la raza, hemos de ver 
primero lo que pensaba sobre imagen del mundo, visión del mundo, 
subjetividad e inteligencia. Representación en el sentido de 
Heidegger es traer algo ante sí mismo y asegurarlo. En la 
representación, se obliga a algo a retornar a un sujeto que impone 
normas y que juzga a partir de ellas. Ya no importa que las cosas se 
muestren como son, sino como las pone un sujeto que decide su 
valor. Una imagen del mundo o visión del mundo es para Heidegger 
el resultado de ponerse a sí mismo todos los objetos y todas las 
personas y comportamientos en un modo en que puedan ser 
dominados. ¿Cómo se logra? De varias formas no necesariamente 
excluyentes. Una de ellas es la representación matemática. La 
ciencia moderna consiste en que un sujeto-razón se pone a sí 
mismo el mundo en el modo del cálculo y le da el ser de esta 
manera. ¿Qué son las cosas? Lo que la física dice que son. Otra 
forma de autoaseguramiento y dominio son los valores. Durante el 
siglo XIX, se extendió la visión matemática del mundo en 
detrimento de la visión religiosa. De esta manera se fueron 
perdiendo los fundamentos tradicionales platónico-cristianos. El 
tribunal último de Dios que decía como las cosas debían ser ya no 
era seguro. Se necesitaba otro tribunal. De ahí que nacieran los 
valores como nuevo sustituto y como nueva forma de deber ser (7). 
 
Algunas características de la visión del mundo según Heidegger son 
las siguientes. En primer lugar es total. Esto significa tanto que 
abarca todos los aspectos de la cultura –arte, religión, modos de 
comportarse, industria...– como que es algo definitivo y acabado. La 
visión del mundo es algo ya terminado, que se cierra sobre sí mismo 
a diferencia de la filosofía que siempre está abierta (8). Este aspecto 
de cierre se opone directamente al regreso al inicio. En segundo 
lugar ya sabe de antemano lo que es el hombre y lo que son todas 
las cosas a diferencia de la filosofía, que tiene que indagar (9). En 
tercer lugar es un producto moderno del olvido del ser: 
““Concepción del mundo” es, al igual que el domino de “imágenes 
del mundo” una excrecencia de la modernidad, una consecuencia 
de la metafísica moderna” (10). En cuarto lugar es una maquinación 
para dominar. No me cabe duda de que la interpretación 
heideggeriana de los conceptos de representación y visión del 
mundo es demasiado estrecha. Pero prefiero seguir simplemente 
exponiendo a Heidegger y dejar las críticas para otra ocasión. 
 
El humanismo aparece donde el mundo se convierte en imagen, 
porque el sujeto es el polo que dirige ese ponerse a sí mismo 
representaciones. Humanismo es para Heidegger valorar lo ente en 
su totalidad a partir del hombre y para el hombre (11). De ahí las 
críticas a la subjetividad. 
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Con estos manejos, el espíritu se convierte en inteligencia. Espíritu 
es decisión por la esencia, salto al origen. Inteligencia es 
instrumento intelectual de dominio. El sujeto en el inicio griego era 
espiritual; el sujeto de la modernidad es inteligencia. El sujeto en el 
inicio griego estaba ligado al origen; el sujeto moderno es 
maquinación que le impone a los entes lo que deben ser. 
Heidegger entendía el capitalismo, el comunismo y el racismo de su 
época como otras tantas imágenes modernas del mundo producidas 
por sujetos maquinadores: 
 
“El pensamiento de la raza, esto quiere decir que el hecho de contar 
con la raza brota de la experiencia del ser en tanto que subjetividad 
y no es una cuestión política. El adiestramiento de una raza es una 
vía de autoafirmación con vistas a la dominación. Este pensamiento 
viene al encuentro de la explicación del ser como “vida” es decir, 
como dinámica” GA 69: Die Geschichte des Seyns, 70 
 
“El fundamento metafísico del pensamiento racial no es el 
biologismo, sino la subjetividad (pensada metafísicamente) de todo 
ser de algo del ente (el alcance de la superación de la esencia de la 
metafísica y especialmente de la metafísica de los modernos)” GA 
69: Die Geschichte des Seyns, 70-71 
 
“El espíritu, así falsificado en inteligencia, se degrada hasta 
desempeñar el papel de instrumento puesto al servicio de otra cosa, 
cuyo manejo es susceptible de enseñarse y aprenderse. Ahora bien, 
si este servicio de la inteligencia sólo se vincula con la regulación y 
el dominio de las relaciones materiales de producción (como en el 
marxismo), o, en general, con la ordenación y aclaración intelectual 
de lo que en todos los casos está presente y ya dado (como en el 
positivismo), o si se cumple en la conducción organizada de las 
masas y razas de un pueblo, en cualquier caso de éstos, el espíritu 
–entendido como inteligencia– es la impotente superestructura de 
otra cosa que, por ser a-espiritual o, incluso, contra-espiritual, se 
da como lo real propiamente dicho” Einführung in die Metaphisik, 
Niemeyer, 36. Introducción a la metafísica, Nova, 84 
 
Heidegger ve el concepto de raza usual en el nacional-socialismo 
como otra vertiente más de la subjetividad dominante de la época 
moderna. A través de la raza y de su valor implícito de 
autoafirmación, se pueden organizar las masas. El procedimiento es 
otro episodio más de la metafísica. 
 
La panorámica que dibuja Heidegger de la modernidad es clara: en 
vez de actividad espiritual de vuelta al inicio para recuperar el 
verdadero ser, enfrentamiento de visiones del mundo por el poder. 
La táctica de dominio del marxismo es la apelación emocional a la 
igualdad y la posesión gregaria de los medios de producción. La 
táctica de dominio del racismo es la apelación emocional a la 
autoafirmación. Pero, en cualquier caso, se trata de distintas 
versiones de la misma técnica moderna sin control. No hay voluntad 
de esencia. 
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Las críticas de Heidegger al nacional-socialismo siempre fueron en 
la misma dirección. De entrada, la patria y la comunidad se 
encontraban en el buen camino del regreso al inicio. La patria es en 
Heidegger la tierra del origen. Por eso se acercó al NSDAP. Pero, una 
vez dentro, vio que la postura oficial era otra forma más de dominio 
que ya conocía todo de antemano antes de investigarlo. ¿Cómo 
diablos sabían lo que eran las cosas si no habían experimentado la 
huida de los dioses ni llevado a cabo el regreso al inicio? El 
nacional-socialismo oficial adolecía de mala fundamentación. Los 
ideólogos del régimen no tenían ni idea de lo que era una fundación 
originaria. 
 
Crítica al biologismo 
 
Los vitalistas y fenomenólogos se revelan contra la reducción 
mecánica positivista típica del siglo XIX. El hombre es algo 
más que una máquina material y, por tanto, las ciencias 
sociales han de ser fundadas de manera espiritual-existencial. 
 
“Es un viejo error decir que el hombre es un animal con razón 
como suplemento. Tenemos que definir al hombre desde 
arriba y entonces se constata el carácter de la esencia de su 
vida. La razón no debe ser construida sobre el cuerpo, sino 
que la corporalidad debe ser trasladada a la existencia del 
hombre. 
 
Tampoco el lactante es un animal, sino inmediatamente 
hombre. Todas las manifestaciones de un hombre joven no 
deben ser tomadas como biología animal; también la raza y la 
estirpe hay que entenderlas así y no presentarlas a partir de 
una anticuada biología liberal” GA 33/34: Sein und Wahrheit, 
Klosterman, 178 
 
“La naturaleza es, como nos gusta decir de forma pálida y 
vacía, lo total, pero no el magma y ciénaga originarios en 
donde empieza y termina la cosmovisión biológica-orgánica” 
GA 39: Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der Rhein”, 
Klostermann, 255. Los himnos de Hölderlin “Germania” y “El 
Rin”, Biblos, 220 
 
“Que esta biología de 1900 está basada en la aproximación al 
darvinismo y que esta doctrina darvinista de la vida no es algo 
absoluto, ni tampoco, incluso, algo biológico, sino que está 
determinada histórica y espiritualmente por la concepción 
liberal de la humanidad y de la sociedad humana que era 
dominante en el positivismo inglés del siglo XIX” GA 36/37: 
Sein und Wahrheit, Klosterman, 210. 
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El concepto de reducción biológica está ausente de la filosofía 
de Heidegger. Tampoco se encuentra en él el darvinismo social 
propio del Mi lucha de Hitler –lucha de razas y supervivencia 
de la más fuerte–. Intentar meter a Heidegger en esta visión 
del mundo es un despropósito. 

Estrictamente hablando, esta es una crítica a las 
concepciones materialistas de la raza, no a todas las 
concepciones de la raza. Dentro del nacional-socialismo, había 
concepciones más materialistas –Fischer– y menos 
materialistas –Clauss–. Heidegger hace una crítica a todas las 
concepciones de la raza en otros textos como hemos visto en 
la sección anterior. 

 

 
 
 
Crítica a los dirigentes producto de la técnica. La 
verdadera Führung y el verdadero Führer 
 
Heidegger habla muchas veces del mismo tema en un doble 
plano, el plano de la metafísica y del olvido del ser y el plano 
de lo auténtico y del regreso al inicio. Por eso parece que unos 
textos denigran al Führer y que otros lo alaban. Führung y 
Führer son denigrados en el plano de la historia de la 
metafísica, tal y como se estaban dando de forma masiva en 
su época, pero no son denigrados en el plano del auténtico 
ser. Por eso encontramos estas expresiones negativas sobre la 
Führung: 
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“El dirigente es el escándalo y no se libra de perseguir el 
escándalo que él mismo ha provocado, pero solo de un modo 
aparente, porque los dirigentes no son los que actúan. Se cree 
que los dirigentes, en el furor ciego de un egoísmo exclusivo, 
se han arrogado todos los derechos y se han organizado según 
su obstinación. En realidad ellos son las consecuencias 
inevitables del hecho de que el ente haya pasado al modo de la 
errancia en la que se expande el vacío que exige un único 
ordenamiento y un único aseguramiento del ente. Allí está 
exigida la necesidad de dirigismo, es decir, del cálculo 
planificador del aseguramiento de la totalidad del ente” 
Vorträge una Aufsätze, 88. Conferencias y artículos, Ediciones 
del Serbal, 84 
 
“Son los primeros empleados en el negocio de la usura 
incondicionada del ente al servicio del vacío del abandono del 
ser. Este negocio de la usura del ente desde el inconsciente 
rechazo del ser excluye de antemano las diferencias entre lo 
nacional y los pueblos como momentos de decisión aún 
esenciales” Vorträge und Aufsätze, 92. Conferencias y 
artículos, Ediciones del Serbal, 86. 
 
al mismo tiempo que estas positivas: 
 
“El verdadero y único Führer anuncia en su ser el dominio de 
los semidioses. Ser Führer es un destino, y, en consecuencia, 
un ser finito” GA 39: Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der 
Rhein”, Klostermann, 210. Los himnos de Hölderlin 
“Germania” y “El Rin”, Biblos, 187 
 
“Conducir significa ir por delante en actitud interrogativa (Das 
Führen ist ein fragendes Vorangehen)” Einführung in die 
Metaphisik, Niemeyer, 15. Introducción a la metafísica, Nova, 
58 
 
¿Qué significa esto de los semidioses? Se trata del lenguaje 
poético de Hölderlin. La dualidad mortales-divinos es el eje del 
espíritu, el eje de la lucha por el origen. El orden a seguir en 
la dualidad divinos-mortales es el siguiente. Lo supremo es lo 
sagrado y lo sagrado es la ley (12). La ley hay que entenderla 
como díke y como logos. Logos es el modo de reunir que 
entrega la esencia y que impera sobre todo lo que acontece. 
Después, vienen los dioses. Los dioses son dioses porque 
están fundados en lo sagrado, no viceversa. El logos tiene sus 
ritmos. Los distintos ritmos son los dioses. Lo propio de los 
dioses es enviar rayos (enviar señales a los hombres). Por eso 
el espacio entre los dioses y los hombres es la tormenta. A 
continuación, los semidioses se encargan de señalar y 
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mantener el espacio diferencial entre hombres y dioses (13). 
Tras los semidioses, vienen los poetas, encargados de recoger 
las señales de los dioses y transmitirlas a los hombres. El 
poeta es el que vive en la tormenta.  
 
 

LO SAGRADO  

DIOSES 
SEMIDIOSES 

 

 
POETAS 

Espacio de la tormenta.  
Espacio de la lucha por el 
origen. 
Espacio del acercamiento-
alejamiento de los dioses. 
Espacio de la huida de los 
dioses. 

MORTALES  
 
 
Que el Führer anuncia el dominio de los semidioses significa 
que da a conocer el espacio de la tormenta y que guía a través 
de él. Por tanto, ocupa un lugar junto al poeta. 
 
 “Führer” y “Führung” tienen, según Heidegger, un significado 
muy amplio, son reflexión que abre camino, lucha de 
acercamiento al origen. Esto no tiene por qué ser peyorativo y 
no tiene nada que ver con intereses personales de dominio. El 
papel del Führer en Heidegger es similar al del director de 
orquesta: buscar la armonía, encontrar el punto clave en el 
que se desvela y se mantiene la esencia. Pero la conducción 
puede convertirse en otra forma más de planificación y cálculo 
al servicio de la técnica moderna. Los dirigentes de su época 
no eran un abrir camino, sino una consecuencia del olvido del 
ser. Estaban por completo dentro de la rueda del cálculo y de 
la planificación para dominarlo todo. La forma de vida de la 
técnica moderna es esencialmente totalitaria en el sentido del 
ámbito de aplicación, necesita calcular “la totalidad del ente” 
para que nada se le vaya de las manos. Está en su esencia la 
universalidad de su objetivo. Por otra parte, requiere 
dirigentes, porque alguien tiene que hacer los cálculos y 
planificaciones del dominio. “Se expande el vacío”. El desierto 
crece y los dioses huyen. En el desierto moderno, no hay 
personas libres, hay funcionarios de la técnica dirigentes o 
dirigidos. Ni siquiera se da la oportunidad de elegir desierto, 
cuanto más uniforme sea el desierto, mejor para el cálculo. 
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Crítica al totalitarismo de las visiones del mundo 
 
Ya hemos hablando antes de las visiones del mundo como 
representaciones que un sujeto se pone a sí mismo. A esto hay 
que añadir el aspecto de las visiones del mundo que consiste 
en abarcarlo todo y pretender la verdad absoluta 
(exclusividad, infalibilidad, eternidad). Una visión del mundo 
de este tipo no se diferencia de una religión. Ya lo había dicho 
Nietzsche: no adelantamos nada cambiando el sacerdote 
judeo-cristiano por el sacerdote político. 
 
“No puede maravillar el que la fe política total y la igualmente 
total fe cristiana, en su incompatibilidad sin embargo se 
avengan a la compensación y táctica. Pues son de la misma 
esencia. Como actitudes totales yace en ellas de base la 
renuncia a decisiones esenciales. Su lucha no es una lucha 
creadora, sino “propaganda” y “apologética”” GA 65, Beiträge 
zur Philosophie (Vom Ereignis), Klosterman, 41. Aportes a la 
filosofía. Acerca del evento, Biblos, 50 
 
“La concepción del mundo total tiene que cerrarse a la 
inauguración de su fundamento y al sondeo del reino de su 
“crear”; es decir, su crear no puede nunca llegar a la esencia 
ni devenir un crear por encima de sí, porque con ello la 
concepción del mundo total tendría que ponerse a sí misma 
en cuestión” GA 65, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), 
Klosterman, 40. Aportes a la filosofía. Acerca del evento, 
Biblos, 49 
 
Heidegger entiende las concepciones del mundo como 
productos técnicos especialmente elaborados para las masas. 
A la gente se le da todo pensado para que le resulte más 
cómodo y, al mismo tiempo, la totalidad del control es más 
útil desde el punto de vista del dominio. Pero, si todo está 
resuelto en la visión del mundo, no hace falta preguntar por 
nada. La búsqueda de la esencia desaparece. Si se pone 
directamente una concepción del mundo como guía, ¿cómo se 
sabe que es verdad?, ¿de dónde sale?, ¿no es mucho más 
lógico investigar primero lo que es el pueblo y no imponerle 
una forma prefijada? 
 
Las visiones del mundo dependen de un sujeto maquinador 
que construye desde vivencias subjetivas. Pero la 
maquinación y la vivencia “tienen que creer en el todo y como 
lo duradero, y por ello nada les es más corriente que lo 
“eterno”. Todo es “eterno”. Y lo eterno –este eterno- ¿cómo no 
habría de ser también lo esencial?” (14). La exclusividad, 
infalibilidad y universalidad de las visiones del mundo son 
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platonismo puro. El nacional-socialismo estaba construyendo 
la visión del mundo como si fuera una religión platónica.  
 
Los textos de Introducción a la metafísica se encuentran en la 
misma línea. La técnica moderna tiene vocación totalitaria. 
Dicho de otra manera, la técnica moderna es planetaria. Tanto 
el capitalismo, como el comunismo y el nacional-socialismo 
oficial ven el mundo a la manera de la maquinación y del 
dominio. 
 
Heidegger es muy claro al respecto: filosofía abierta contra 
concepción del mundo cerrada. Investigación a fondo de la 
esencia del pueblo contra visión del mundo construida desde 
arriba en unos meses por los nuevos sacerdotes políticos.  
 
Eugenio Gil 
 
Todo fluye 
 
Notas 
 
(1) GA 39: Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der Rhein”, 
Klostermann, 26. Los himnos de Hölderlin “Germania” y “El 
Rin”, Biblos, 39 
(2) La Gottbegnadeten list o lista de elegidos de Dios, era una 
lista de 1024 artistas elegidos por Hitler y Goebbels como 
guías de la cultura nacional-socialista. Disfrutaban de 
algunos privilegios como no hacer el servicio militar. Dentro 
de esta lista, había otra lista de 24 autores y compositores a 
los que llamaban “indispensables”. Kolbenheyer era uno de 
ellos. Otros escritores indispensables eran Gerhart 
Hauptmann, Hans Carosa, Agnes Miegel y Ina Seidel. 
(3) GA 9: Wegmarken, Klostermann, 270. Hitos, Alianza, 224 
(4) GA 39: Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der Rhein”, 
Klostermann, 33. Los himnos de Hölderlin “Germania” y “El 
Rin”, Biblos, 44 
(5) GA 39: Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der Rhein”, 
Klostermann, 74. Los himnos de Hölderlin “Germania” y “El 
Rin”, Biblos, 75 
(6) GA 4: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Klostermann, 
42. Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin, Ariel, 62 
(7) Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, 151. Introducción 
a la metafísica, Nova, 233 
(8) GA 65, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Klosterman, 37. 
Aportes a la filosofía. Acerca del evento, Biblos, 47 
(9) GA 65, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Klosterman, 
37. Aportes a la filosofía. Acerca del evento, Biblos, 48 
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(10) GA 65, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), 
Klosterman, 38. Aportes a la filosofía. Acerca del evento, 
Biblos, 48 
(11) GA 5: Holzwege, 86. Caminos del bosque, 76 
(12) GA 4: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Klostermann, 
67, 104. Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin, Ariel, 
87, 122 
(13) GA 4: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Klostermann, 104-
105. Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin, Ariel, 122-123 
(14) GA 65, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), 
Klosterman, . Aportes a la filosofía. Acerca del evento, Biblos, 
117 
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LECCIONES DE FILOSOFÍA COMPRENDER HEIDEGGER 

PRIMER CURSO: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

PRIMERA LECCIÓN: ¿QUÉ ES FILOSOFÍA?  

(1) 

Vamos a emprender el camino de la filosofía desde su 
mismísimo punto de partida. Por tanto, no damos aquí por 

supuesto ningún conocimiento científico previo que forme 

parte de una disciplina universitaria denominada Filosofía. 
Esto puede generar  un problema para los que ya “saben” algo 

o mucho de filosofía, a saber, que el “nivel” académico 

antójeseles demasiado bajo. Pero la ausencia de requisitos en 
materia de “informaciones sobre los filósofos y sus filosofías” 

no obliga a hacer descender el “nivel”, sino sólo a renunciar a 
la terminología o jerga profesional del filósofo académico. El 

esfuerzo requerido para comprender el texto será el mismo, 

con la ventaja de que tendremos que ir justificando, uno por 

uno, el significado de dichos tecnicismos a medida que vaya 

apareciendo la necesidad de su uso, si la hubiere. Sobre los 
orígenes de la Academia como institución de la ciencia y de la 

Filosofía en tanto que especialidad científica habrá noticia 

crítica en algún momento de la primera lección. 

Pese a todo, me veo en la obligación de aclarar, de forma 

provisional, dos vocablos filosóficos, a saber, “ente” y 

“ontológico”. Por lo que respecta al primero, ente es el 

participio activo del verbo ser, como amante lo es del verbo 
amar. Así, un ente es “aquello que es o está siendo”. Su 

“aseidad” o, en el presente texto, carácter de ser (hay otro 

significado, medieval, de “aseidad”), se explica en la lección, 
pero anticipo que “ser” cabe empezar a leerlo ya como “ajeno a 

nuestros deseos, voluntad, intereses e inclinaciones”. Un árbol 

puede ser objeto de la ciencia en cuanto ser vivo, y entonces 
tenemos el árbol de la botánica y de la biología; pude ser 

objeto de la ciencia como producto económico, madera 

industrial, adorno de una zona residencial, etcétera; puede ser 
objeto del arte para un pintor; o leña en la improvisada 

hoguera del paseante helado… Se trata del mismo árbol, pero 
¿qué árbol es “el” árbol? Para el filósofo el árbol es objeto de 

su consideración como ente. Esto significa que el filósofo hace 
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abstracción del árbol en todos los sentidos citados y sólo se 

ocupa de que el árbol es. Que “es” al margen de los “intereses” 
del empresario, del botánico, del artista, del economista o del 

vagabundo aterido de frío… Sólo su ser, aquello que lo hace 

“independiente” de cualesquiera inclinaciones subjetivas y que 
puede mostrarse de repente cuando, casualmente, a oscuras, 

nos damos de bruces con un árbol, nos “topamos” con él y el 

dolor en la rodilla no nos resulta de ninguna “utilidad”, antes 

bien todo lo contrario. El vocablo ontológico mienta lo relativo 
al ser del ente, ya sea de un ente particular, ya del ente en 

general o, según reza la tradición, del “ente en total”. 

Dicho esto, al alumno se le supone sólo: 1/la capacidad de 

experimentar los fenómenos tal como se muestran; 2/las 

habilidades relacionadas con el acto de leer un texto en 
castellano; 3/aquellas otras técnicas concernientes al hecho 

de escribir en esa misma lengua; y 4/la “facultad” de razonar, 
es decir, de sacar conclusiones de unas premisas sin rendir 

en todo momento vasallaje a los “hechos”.  

Los puntos 1/ y 4/ reclaman ya  algunas aclaraciones. 

Veámoslas.  

La facultad del ser racional 

La racionalidad lógica se vincula con los fenómenos empíricos 

únicamente en las premisas del razonamiento, pero luego 
desarróllase y “es” de forma autónoma. Por ejemplo, alguien 

sostiene: “siempre que llueve, el suelo está mojado; el suelo no 

está mojado, luego no llueve.” O sea: “siempre que A, entonces 

B;  no-B, entonces no-A”. El argumento formalizado vale 
cualesquiera que sean los contenidos semánticos de A o B: 

“siempre que llueve hay nubes en el cielo; no hay nubes en el 

cielo, luego no llueve”. La física matemática es una “prueba” 

del punto 4/.  

Efectivamente: las matemáticas representan, en general, la 
formalización del razonamiento que constituye, por sí mismo, 

un ámbito fenoménico propio. De ahí que la física 

contemporánea pueda “conocer” una parte del “mundo real de 
la naturaleza” desplegando como hipótesis puras fórmulas 

sacadas “de la cabeza” del investigador. La estructura 

matemática de la naturaleza nos permite asegurar que algo 

sucederá o será necesariamente así o asá desarrollando 
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apriorísticamente unos cálculos que no tienen procedencia 

empírica, es decir, que no hemos aprendido de la realidad, 

sino que conforman el “ser racional” de nuestro intelecto 

humano. El hecho de que la realidad material sensible 

inorgánica “obedezca” o responda, por decirlo así, a los 

parámetros numéricos establecidos a priori por dichas 
fórmulas sin necesidad de recurrir a la experiencia, sin tener, 

en definitiva, que abandonar el gabinete de trabajo del sabio 

para comprobar cada caso concreto, fue considerado algo 

maravilloso en el siglo XVIII. Nada menos que el punto de 

partida de la reflexión filosófica de Kant es este factum de la 
validez científica apriórica. La circunstancia de que no nos sea 

menester “comprobar” si llueve cuando “sabemos”, por 

cualquier fuente fiable, que el cielo está despejado, no es más 
que un ejemplo, harto elemental, de las condiciones que 

hacen posible la física teórica, es decir, la ciencia más 
prestigiosa del mundo moderno. Pues bien, cualquiera de 

nosotros es depositario de esa “facultad”; la filosofía puede 

definirse como la expresión articulada e institucionalizada de 

su aplicación sistemática a la vida. La existencia es aquello 

que hemos comprendido ya. La filosofía se limita a elevar al 
rango de concepto tal comprensión previa o a priori. Hete aquí 

la famosa racionalidad.  Pero, ¿en qué consiste realmente la 

racionalidad? 

El principio de fundamentación 

Todos sabemos razonar y comprendemos un razonamiento. La 
racionalidad y el uso del lenguaje son “facultades” que van 

juntas. Esta capacidad de argumentación entraña, de alguna 
manera, la entera filosofía. Pero debe quedar claro desde el 

principio que una cosa es el acto de razonar lógicamente y otra 

la apertura a los fenómenos. 

Vamos a poner, otra vez, un ejemplo ilustrativo. Se puede 

razonar correctamente, pero si las premisas son falsas, las 

conclusiones serán también falsas. La validez de las premisas 

depende de la experiencia de los fenómenos. En el 
razonamiento del apartado anterior, la observación de que el 
suelo no está mojado nos permite inferir que no llueve sin 

tener que “ver” las gotas de lluvia, pero si la observación fuera 

falsa, o sea, si el suelo estuviera mojado, el hecho de razonar 
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correctamente, como es el caso, no impediría que la conclusión 

fuera falsa. 

La racionalidad en cuanto acto de fundamentar tiene en 

primera instancia dos sentidos (luego veremos que en realidad 

el segundo se reduce al primero): a/ hacia los fenómenos; b/ 
hacia la lógica. La racionalidad lógica es autónoma, pero tiene 

que mantener puntos de contacto con los fenómenos para no 

apartarse de la verdad. El acto de “dar razón” entraña este 

doble significado, a saber, haber razonado con rectitud desde 

una premisa y haber verificado la validez de las premisas 

mismas.  

Así, si el interlocutor 1 sostiene que “siempre que A, entonces 

B; no-B, entonces no-A”, este razonamiento será correcto 

aunque sea falso que el suelo esté mojado. Pues una cosa es 

la validez del argumento como tal y otra la verdad de las 

premisas. Si la premisa “no-B” es falsa y aspiramos a 
demostrárselo, llevamos al interlocutor 1 ante la ventana y le 

señalamos el suelo mojado. El fundamento de nuestra 
pretensión es la evidencia empírica de un suelo mojado donde 

cae la lluvia. Pero si dijésemos que el razonamiento del 
interlocutor 1 es erróneo, estaríamos sosteniendo algo muy 

distinto y dicho interlocutor podría demostrar que éramos 

nosotros quienes nos equivocábamos.  

No bastará, por tanto, que el interlocutor 2 responda que “es 

falso”: tendrá que demostrar en qué consiste la falsedad. La 
frase “te equivocas”, cuando no vaya acompañada del 

fundamento correspondiente, es lo más antifilosófico que 
existe. En términos generales, no se refuta una afirmación o 

pretensión de validez negándola verbalmente o por escrito, 

sino presentando un argumento fundamentado. Y éste puede 
tener como fuente, al menos, o la lógica o los fenómenos 

empíricos. La filosofía se distingue así de una mera charla por 

el hecho de que las expresiones lingüísticas están acreditadas, 

es decir, los enunciados van acompañados de sus respectivos y 

exigibles correlatos fenoménicos.  

El enunciado “es verdad que no llueve” se refuta o verifica en 

los fenómenos. La validez del razonamiento “siempre que A, 
entonces B; A, luego B” se verifica demostrando que no queda 

afectado por el hecho de que “no-B” sea falso, pues basta 
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establecer la premisa verdadera, ya sea B o no-B (y esto puede 

variar según los casos, siendo así que algunos días llueve y 

otros no) para que la conclusión del razonamiento sea 

verdadera.  

Una consecuencia importantísima que se sigue de lo anterior 
es que para verificar enunciados relativos a la validez de los 

razonamientos como tales, tenemos que apelar a una 
determinada esfera fenoménica, a saber, aquella en la que se 

muestran las estructuras lógicas. La palabra “fenómeno” como 

fundamento de los enunciados válidos o verdaderos no se 

limita a los hechos de la naturaleza o a las cosas sensibles en 

general. De ahí que, en el fondo, las dos fuentes del 
conocimiento se reduzcan a una: los fenómenos. Procedamos 

a aclarar esta cuestión. 

Por ejemplo, si sostenemos “siempre que A, entonces no-A”, 
para verificar esta estructura lógica no necesitaremos mirar 

por la ventana para ver si llueve o no llueve. Alguien dirá que 

es falsa y apelará a su carácter contradictorio, pues vulnera 

un principio de la lógica que es el “principio de no 

contradicción”. En suma, dicha formulación carece de 
correlato en el campo de los fenómenos lógicos y, por tanto, es 

falsa. De la misma manera que verificamos la afirmación “es 

verdad que llueve” yendo a la ventana o saliendo a la calle, es 

decir, observando o experimentando la fundamentación del 
enunciado en cuestión, para verificar o refutar la afirmación 

“es verdad que siempre que A, entonces no-A” hemos de 

experimentar si este enunciado tiene respaldo fenoménico y 

sabemos que no puede tenerlo porque vulnera un principio 

esencial de las estructuras fenoménicas lógicas. Siguiendo el 
mismo procedimiento (método) sabemos de antemano, y sin 

tener que hacer ninguna comprobación física, que el 

enunciado “es verdad que hay un círculo cuadrado” carece de 
fundamento. El círculo es un fenómeno ideal y podemos 

experimentarlo racionalmente tanto como podemos 

experimentar el absurdo de una “cosa sin peso”, un “color 

inextenso”, el “principio del tiempo” o el “final del espacio”.  

El concepto de fenómeno, en consecuencia, es más amplio que 
el concepto de cosa sensible. Hay fenómenos que no son 

cosas. A partir ahora, para entendernos, nos referiremos a los 

fenómenos empíricos como aquellos fenómenos que pueden 
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ser vistos, tocados, olidos… Cuando la filosofía empirista, 

cientificista y positivista habla de fenómenos, se refiere única 

y exclusivamente a este tipo de fenómenos. El único criterio de 
legitimación de los enunciados sería, para la ciencia, el 

correspondiente correlato empírico. Así tendríamos: a/ un 
enunciado; b/ un fenómeno y entre a/ y b/ una c/ relación de 

fundamentación. El discurso válido sería aquel en el que los 

enunciados (e) vienen fundamentados por fenómenos (f). Pero 
los fenómenos, para la ciencia, serían siempre empíricos y la 

única fundamentación posible concerniría a hechos. Cuando 

el positivismo habla de hechos y de los hechos como única 

fuente válida de conocimiento se refiere a los fenómenos 

empíricos.  

Pero ya hemos demostrado que existen otros fenómenos, a 
saber, los fenómenos no empíricos. Las estructuras lógicas y 

matemáticas conforman una esfera fenoménica determinada 
susceptible de fundamentar enunciados verdaderos y refutar 

enunciados falsos. Dichos fenómenos no son “hechos” en 

sentido positivista. No podemos, en efecto, “tocar” una 

estructura matemática o una secuencia lógica. Sin embargo, 
tales estructuras “están ahí” y nadie podría modificarlas a 

placer. Si nosotros sostenemos ahora que 2+2=6, este 

enunciado carece de correlato fenoménico, es por tanto falso. 

No hay fenómeno que lo avale. Permanece ayuno de 
fundamento cual mera opinión. Nadie es capaz de alterar el 
fenómeno 2+2=4, éste tiene su consistencia, aunque no sea 

material, y a veces mayor que la de una piedra, pues una 
piedra puede ser barrenada y destruida con dinamita, pero no 

podemos siquiera pensar en aniquilar o meramente mellar el 

fenómeno 2+2=4 como no sea mintiendo conscientemente.  

Ahora bien, la filosofía refiérese a los fenómenos como tales, a 
los fenómenos en tanto que fenómenos. Y conviene añadir: 

además de los fenómenos empíricos, lógicos y matemáticos, 

hay otros: fenómenos éticos, estéticos, religiosos, 

existenciales… 

Los fenómenos empíricos ocupan posiciones espaciales 
determinadas. Si yuxtaponemos todos los fenómenos 

empíricos “contenidos en el espacio”, podemos llegar a pensar 
en un ente denominado cosmos, universo o mundo. Pero el 

campo fenoménico incluye entes que no ocupan ninguna 
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posición en el espacio. Los números no están en ningún sitio. 
Tampoco el tiempo, fenómeno por excelencia, como veremos, 

ocupa lugar alguno en el espacio. Ni la conciencia. La filosofía 

se limita, en principio, a constatar la “realidad” tal como se 

muestra, para remontarse a su ser. La ciencia pretende 
reducir la realidad a hechos. La filosofía niega que la realidad 

pueda ser amputada hasta el extremo de que sólo tengan que 

aceptarse los “hechos” (=fenómenos empíricos) como fuente de 

conocimiento. Para empezar eso haría imposible la ciencia 

misma, que se basa en las matemáticas y la lógica, 

fenómenos, como hemos visto, no empíricos.  

La filosofía desborda a la ciencia precisamente porque la 

filosofía constata “lo que hay” sin hacer concesiones a dogmas 

o prejuicios (ideológicos, religiosos, políticos); la filosofía es un 
positivismo fenomenológico más radical que el mero 

positivismo científico autolimitado a los datos sensibles. La 
filosofía, para emplear la frase de Husserl, se atiene a “aquello 

que aparece”, sea como fuere. Caiga quien caiga. La ciencia 

positivista impone dogmáticamente la reducción de “lo real” a 

los hechos, es decir, a un sector concreto de fenómenos: los 
fenómenos empíricos. La filosofía se coloca en un terreno 

previo a la ciencia misma y abarca tanto los fenómenos 

empíricos como los fenómenos no empíricos. El campo 

fenoménico.  

La filosofía es pues, en resumen, un diálogo argumentado 

donde los participantes no plantean meras opiniones, sino 

razones, pretensiones de validez. La primera característica de 

la filosofía es así el respeto al principio de fundamentación. Las 
razones, de alguna manera, nos coaccionan, porque reclaman 

acatamiento y fundan relaciones de autoridad. Los 
argumentos, en efecto, siempre los emite alguien, y ese 
“alguien” “tiene (o no tiene) razón”, hecho que le puede 
producir una satisfacción psicológica o la correspondiente 

frustración. Los griegos concebían los debates en el ágora 

como torneos dialécticos. Quienes salían derrotados en un 
diálogo experimentaban el tener razón del vencedor como una 

victoria particular de éste: “el chantaje de tus razones”. Sin 

embargo, conviene aclarar, siguiendo aquí a Sócrates, que el 
supuesto vencedor sólo puede “vencer” si él mismo se ha 

sometido a la verdad. Aquél que haya sido refutado en un 
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debate puede hacer dos cosas: 1/ pretender que es el otro, es 

decir, el “alguien” que tiene razón, quien le coacciona de 

alguna manera; 2/ aceptar que la validez del razonamiento no 

sólo le vincula a él por haberse equivocado o razonado mal, 

sino que vincula a todo ser racional, incluido el presunto 
“vencedor” del supuesto torneo. La esclarecedora palabra 

“con-vencer” oculta, las más de las veces, que quien con-vence 

debe estar previamente “con-vencido” por la razón misma, la 

única “(con) vencedora” real del diálogo o debate filosófico en 

tanto que “búsqueda de la verdad”. Los primeros filósofos 

griegos se enfrentaron a los sofistas para demostrar que la 
finalidad del diálogo no era “tener razón” a cualquier precio, 

sino hallar la verdad por mor de la verdad misma.  

Acatar la verdad 

Dicho esto, hay que añadir que al alumno se le supone algo 
mucho más importante incluso que la “facultad de razonar” 

comentada recién, a saber, la disposición a aceptar la verdad 

cualquiera que ésta sea. ¿Qué queremos decir en realidad con 

este requisito ético, cuya importancia rebasa todo lo relativo a 
virtualidades intelectuales y saberes más o menos científicos 
exigidos en un currículo? La verdad no tiene por qué coincidir 

con aquello que nosotros deseamos o esperamos, con aquello 

que, por ejemplo, podría hacernos felices. La palabra “aceptar” 
es provisional y no da la medida del tipo de relación que 

nosotros establecemos con la verdad, pero, por el momento, 

nos bastará como caracterización previa.  

Entramos en un bosque y nada sabemos de lo que hay dentro 

de ese bosque. Sin embargo, tenemos ya alguna noción del 

bosque. En los bosques anidan fieras, escóndense horrendas 
brujas, hay precipicios por los que podemos despeñarnos… La 

filosofía significa, en primer lugar, acatar existencialmente 

aquello que el bosque es. En el mencionado “es” late una 
reminiscencia, un recuerdo borroso, tal vez una pesadilla. 

Pero a nosotros no nos preocupa si la verdad va a 

beneficiarnos o perjudicarnos. Como Edipo, avanzamos hacia 
la verdad, de ahí que la filosofía pueda caracterizarse como 

una “sabiduría heroica”. Se requieren virtudes guerreras para 

la filosofía. La palabra “disciplina” referida a las distintas 
especialidades científicas remite a una disciplina 

fundamental, a saber, la filosofía como compromiso 
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incondicional con la verdad. Este compromiso es también una 

“facultad” que todos tenemos, porque nadie, cuando 

argumenta en serio, puede pretender que miente. Cualquiera 

de nosotros, aunque se equivoque, supone que si actúa de 

una determinada manera es porque cree en la veracidad de su 
planteamiento, idea de la vida, creencia, doctrina o 

composición de lugar. 

Nosotros “somos” siempre una determinada concepción de lo 

que hay y en función de la cual hacemos esto o aquello en la 

vida. Esta concepción es filosófica o va a parar, el último 

término, a cuestiones filosóficas que habremos resuelto más o 

menos honestamente pero que son consustanciales a nuestro 

ser. No hay vida al margen de la filosofía para un ser 

lingüístico que razona y en el que el razonar es una “facultad” 
esencial. El razonar y argumentar en el que siempre estamos 

entraña una pretensión de validez.  Por tanto, el principio de 
acatamiento de la verdad ha sido aceptado por todos a pesar 

de que sean pocos quienes lleven este compromiso hasta sus 

últimas consecuencias.  

Memorias de “lo ser” 

La palabra “ser” constituye el centro del pensamiento de 

Heidegger. Tienen ustedes que captar este su rasgo 

fundamental, cuyo sentido se irá ampliando a medida que la 

travesía del bosque avance hacia el fatal destino (“destino” es 
otra palabra que emerge rauda a las primeras de cambio en 

cuanto se comienza a filosofar).  

Para muchos comentaristas de Heidegger el Ser “no significa 

nada” y pone en evidencia la vaciedad del discurso de este 

filósofo. El Ser significaría a lo sumo, en el mejor de los casos, 
una abstracción inocua e inútil que incluye “todas las cosas”, 

ninguna y nada en el fondo; o el Ser significaría un ente 
supremo, otro nombre para la herrumbrosa palabra “dios” —

sucedáneo religioso— en tiempos secularizados; o el Ser 
significaría una irrelevancia académica, un matiz rebuscado 

(“el ser no es el ente”) que Heidegger habría elevado a la 
categoría de ídolo conceptual a sabiendas de que ningún 

profano de la filosofía podrá fiscalizar jamás su genuino valor 

teórico porque la filosofía no es más que pura palabrería…  
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Les propongo que reconstruyamos el sentido de la palabra 

“ser”, vocablo que emplearé sin mayúsculas. En alemán todos 

los sustantivos se escriben con mayúsculas. Das Sein no 
puede en principio traducirse por Ser de la misma manera que 

das Haus no se traduce por “la Casa”, sino por “la casa”.  Si 
se tradujera con mayúsculas, cosa que no descartamos, 

habría que explicar por qué y de momento nosotros nos 

conformaremos con traducir das Sein como cualquier otro 
sustantivo alemán, “el ser” en este caso, en masculino, a 

pesar de que das Sein es neutro en alemán (nosotros los 
castellanos no tenemos artículo neutro y “lo ser” supondría 

forzar demasiado la lengua de Cervantes). Pero cuando 

piensen en “el ser”, entiéndalo más bien como “lo ser” que 

como un “objeto” de “género masculino”, es decir, sexuado.  

Pues bien, el ser, “lo ser” si se quiere, significa aquello que 

está ahí y que no se corresponde necesariamente con nuestra 
voluntad, deseo o gusto. Cuando nos comprometemos a 

aceptar la verdad sin condiciones, hemos evidenciado ya un 

fenómeno, a saber, que la verdad se fundamenta en el ser. 
Esto afirmado es inherente al ser de la verdad misma. Vean 
que no he añadido el ser a la verdad de manera gratuita, sino 

que el sentido de verdad comporta que “la verdad es lo que es 
y sólo eso”. La verdad se dirige a nosotros y únicamente a 

nosotros, pero no se nos somete, nosotros nos sometemos a 

ella. Ya tienen, pues, al ser. El ser de la verdad, por definición, 
apunta hacia un sentido puesto, pro-puesto, o-puesto, contra-

puesto…, un sentido que nosotros no podemos elegir: estaba 

ya siempre ahí antes de cualquier decisión o inclinación o 

aspiración del “ego”.  

Hay verdad porque hay ser, allà fuera “anida” “lo ser”… La 

verdad es “para nosotros”, pero el ser de la verdad en cuanto 

nuncio de “lo ser”, no. Y este “lo ser” no es un ente concreto, 

una cosa, sino un “afuera” radical, quizá inhóspito, que se nos 
presenta como sombra o anticipo de todos los entes posibles; 

éstos, en cuanto entes, están ahí en una exterioridad radical. 
El ser nos envía ya, en tales momentos, un mensaje inicial de 

precariedad, un cántico lejano a la par que extrañamente 

familiar, pues nos susurra de antemano, sin mostrarnos 
ningún “objeto” a la vista, que nuestra existencia está 

entregada a…, abierta a…, que somos transitivos, excéntricos; 

DOS
Sellos



Butlletí de Filosofia 7 
1 de gener de 2014 

Dipòsit legal: GI-1449-2009 
ISSN:2014-0711 www.filosofia-catalana.com 

 

67 LECCIONES DE FILOSOFÍA COMPRENDER HEIDEGGER ©Jaume Farrerons 

 

que dependemos de un campo fenoménico en total ajeno a 
nuestro control, de un fenómeno —la verdad— que escapa a 

una intimidad individualista pacificada, ordenada, arreglada 

en función de intereses. En definitiva, “lo ser” nos anuncia un 
acechante “no” al deseo de “felicidad” (entendido en un sentido 
amplio) y, en general, un “no” virtual, posible, a aquello que 

nosotros podemos querer, incluso como la más importante 

querencia de nuestro “yo” tan amado.  

Este primer estrato semántico del término “lo ser” se irá 

completando más adelante con nuevas vetas de sentido 

fenoménico. Pero, por ahora, ya no puede sostenerse que “el 

Ser” en Heidegger redúzcase a una palabra vana. Cuando 

ustedes lean un texto de Heidegger, como poco “sabrán” que 

das Sein “significa” eso —aunque signifique también más que 
eso— y a buen seguro no se equivocarán.  

“Ser” en Heidegger mienta el campo fenoménico en general y el 

fenómeno de la verdad en particular.  

La filosofía como conversión 

Estamos ahora, como digo, al inicio del curso, en la entrada 
de un bosque. Quizá la Selva Negra, en el sudoeste de 

Alemania. Penetraremos en ese lugar extraño para recorrer 

sus sendas perdidas. Si todo va como debe, cuando lleguemos 

al primer claro en los adentros ya no seremos los mismos, nos 

habremos convertido en mortales. Ahora somos humanes, o 
eso que se denomina “personas”: una suma de roles 

(máscaras) substanciadas en la figura del individuo. 
Productores, contribuyentes, consumidores, ciudadanos… eso 

somos como “yo” o “ego”. Pero dejaremos de serlo o, como 

poco, tal condición personal-individual óntica ya no resultará 
la determinante en nuestras vidas.   

La filosofía no es una teoría más o menos abstracta sobre las 
cosas y los conceptos más generales o una visión del mundo 

basada en la yuxtaposición de saberes científicos. Ni una 

teoría del universo entendido como suma de todas las cosas 
existentes y hechos dispuestos extensivamente en el espacio o 

incluso una teoría sobre los orígenes y desarrollo del cosmos. 

Tampoco es una teoría de las ciencias en el sentido de una 

definición científica de la ciencia como tal. Todas estas 
caracterizaciones tienen un punto en común: su carácter 
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teórico, que se opone a un presunto carácter práctico. La idea 

de filosofía como Weltanschauung parece que nos permitiría 
pasar de lo teórico a lo práctico: tenemos una visión del 

mundo y actuamos en función de esa idea, somos idealistas. 

Pero ninguna descripción de hechos, por muy genéricos que 
sean, autoriza concluir, a partir de ellos como tales, la validez 

de fines, normas o valores. El paso de la Weltanschauung a la 
acción es más dificultoso de lo que parece. El ser no se puede 

confundir con el mundo o el universo. El mundo o el universo 

no “contienen” todos los entes, porque, como hemos visto, hay 

entes y fenómenos que no son espaciales, cuando 

precisamente mundo/universo representan por lo común 

nociones espaciales. Ya se explicó que los entes matemáticos 

no ocupan ninguna posición en el espacio. Están fuera del 
universo, pero no del ser. El acto ético tiene, por sí mismo, un 

ser que no se corresponde con ninguna cosa, hecho u objeto 
mundano o cósmico. Mediante las nociones de cosmos, 

mundo y demás, creemos abarcarlo todo, pero nos quedamos 

cortos. Y lo peor, nos quedamos siempre muy lejos de la 
praxis, porque entre teoría y praxis el abismo no es 

cuantitativo ni cualitativo, sino ontológico. Así que no sólo 
hemos de trascender el universo/cosmos o mundo para 

ubicarnos en el plano la filosofía, sino que además tenemos 

que envolver la propia teoría en cuanto dicotomía 

sujeto/objeto y la relación científica de conocimiento; siendo 
así que la filosofía antecede y funda esta relación, de manera 

que no puede venir definida en sí misma por ningún 

conocimiento o saber positivo, científico o no.  

La teoría concierne a lo que sabemos. La práctica concierne a 
lo que hacemos. Evidentemente, la filosofía comporta saberes 
(metafísica, lógica) y, a la postre, acciones (ética). Pero más 

importante que esta perogrullesca constatación es determinar 
la fuente de esos saberes y acciones éticos. Antes de entrar en 

el terreno de lo que sabemos o de lo que hacemos hay que 

detenerse en el de aquello que somos. De ahí que quepa 
sostener lo siguiente: cuando sabemos, primero, y hacemos, 

después (teoría/praxis) es que ya “somos”. En este sentido, la 

respuesta a la pregunta “¿qué es filosofía?” viene a ser 

categórica: la filosofía es una conversión espiritual en virtud de 

la cual dejamos de ser lo que aparentemente éramos 

(miembros de la society) y nos convertimos en aquello que 
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realmente somos (miembros de la Volksgemeinschaft).  Esta 
conversión se basa en las dos “facultades” de que todavía 

disponemos (aunque la society trabaja ya para aniquilarlas), a 

saber, la “facultad” de razonar libremente nuestra “visión del 

mundo” y la “facultad” de asumir el deber de fundamentar esa 
Weltanschauung, es decir, de acatar la verdad cualquiera que 
ésta sea. Llevadas hasta sus últimas consecuencias, ambas 

facultades, que nos definen como “lo que somos”, el “ser 

racional” al principio aludido, tienen que acabar 

transformando nuestro ser. El tránsito entre la situación de 

partida, donde sólo disponemos de dichas potencialidades, y 

la situación de llegada, en la cual, con la destrucción del “yo”, 

nos hemos constituido como entes depositarios de la verdad, 

es la filosofía. El camino se llama método. La palabra método 
significa, en griego, precisamente, camino. De ahí que háyase 

utilizado la metáfora de un bosque y nuestra tarea futura la 

ilustre el tránsito, la excursión, la marcha por ese bosque. No 
se trata, empero, como comprobaremos, de una imagen 

casual. El punto de llegada será, en cualquier caso, nuestra 

casa. Nosotros retornamos a casa, a la patria. Habíamos 

olvidado nuestra patria y ahora la recuperaremos, volveremos, 
por fin, a ser. Aquello que encontramos al final del camino 

tiene un nombre: nosotros mismos. 

Jaume Farrerons 

Universitat Popular La Marca Hispànica 
8 de diciembre de 2013 

 

NOTA: El presente texto es sólo un fragmento de la primera lección: “¿Qué 

es filosofía?” Continuará en Curso de Filosofía. Introducción a la Filosofía. 

Primera Lección. ¿Qué es filosofía? (2). 

 

 

DOS
Sellos



Butlletí de Filosofia 7 
1 de gener de 2014 

Dipòsit legal: GI-1449-2009 
ISSN:2014-0711 www.filosofia-catalana.com 

 

 

Butlletí de Filosofía - 7 
Índex 

LA LEGITIMACIÓ FEIXISTA DE L’ESTAT A LA FILOSOFIA DE HEIDEGGER  
Jaume Farrerons 1 

Civilització II. El processos històrics   (1) 
Eduard Serra 

10 

Heidegger y el nacional-socialismo  (1): Críticas de Heidegger al nacional-
socialismo oficial  
Eugenio Gil 

45 

LECCIONES DE FILOSOFÍA. COMPRENDER HEIDEGGER. PRIMER CURSO: INTRODUCCIÓN A 
LA FILOSOFÍA. PRIMERA LECCIÓN: ¿QUÉ ES FILOSOFÍA? (1) 
Jaume Farrerons 

57 

 

 

 

 

DOS
Sellos

DOS
Sellos


