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SOBRE L’ ÈESS NCIA DEL FEIXISME) 

El fracàs de la historiografia a l’hora de determinar què és  el 

“feixisme” ens aboca a la reflexió filosòfica. Les característiques 

d’aquesta fallida no   afecten  només a l’estatus  teòric de la ciència 

com a institució, sinó a la democràcia com a àmbit polític de les 

llibertats de pensament, expressió, opinió i investigació.  El fil 

conductor filosòfic de la qüestió el posa Heidegger, tant pel que fa 

al mètode hermenèutic com a la “casuística nazi” en sí. L’escàndol 

del compromís polític personal no es res comparat amb què la 

filosofia més important del segle XX estigui vinculada al “feixisme”. 

En conseqüència, ens cal interpel·lar, en condicions que respectin la 

“situació hermenèutica” (Gadamer) i la “comunitat ideal del diàleg” 

(Habermas, Apel), al subjecte feixista, que ara ja no és únicament el 

depositari d’un discurs, d’una ideologia i d’ una cultura, sinó, a més 

a més,  d’una filosofia amb  pretensions de validesa.   
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HEIDEGGER Y EL NACIONAL SOCIALISMO (4)      

CRÍTICAS DE HEIDEGGER AL NACIONAL SOCIALISMO             

Quin vincle mantenia Heidegger amb el nacional socialisme? Va ser 

merament accidental? Va ser  un lligam total i sense fissures o, pel 

contrari, va tractar-se d’un compromís crític? Es pot 

responsabilitzar Heidegger dels crims comesos en l’Alemanya 

nacional socialista? S’han de rebutjar totes les seves teories pel fet 

d’haver-se relacionat amb el nacional socialisme? Tenen aquestes 

teories alguna relació estructural amb el nacional socialisme? I si és 

així, quin tipus de relació existeix entre la filosòfica heideggeriana i 

la ideologia nacional socialista? Tot això és el que Eugenio Gil ens 

explica en successius lliuraments del nostre butlletí.  

Pàgina 17 

 

CIVILITZACIÓ II. ELS PROCE SS OS HISTÒRICS

 

 

(4)

Què és la història? Què pot significar el terme “història” i quants 

sentits té? Quina diferència hi pot haver entre els diversos tipus de 

relat sobre l’esdevenidor humà? Com funciona la maquinària de la 

història? Quin paper ha desenvolupat la natura en l’esdevenidor 

històric? Hi ha alguna relació entre els valors i la història? Tot això 

és el que pretén respondre la teoria dels Processos Històrics, que es 

presenta en successius números del Butlletí de Filosofia.     
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SOBRE L ’'ESSÈ NCIA  DEL  F EI XISM E 

Jaume Farrerons 

Definir el fascismo parece, a simple vista, tarea fácil, tanto  

desde posiciones burguesas como marxistas.  

 

(Julio Rodríguez Puértolas) 

 

Si una evidència palesa l’evolució historiogràfica al voltant del fenomen 

anomenat “feixisme” és el singular gruix del que Heidegger anomena 

tècnicament Vorhabe i “estat d’interpretat” ateòric. Sigui dit això no sols 

respecte de la política, lloc comú recurrent i ben palès en el mateix “cas 

Heidegger”, sinó en referència a un previ horitzó de sentit existencial, 

ontològic i axiològic de certa volada filosòfica. La “tematització objectiva” 

del “feixisme” força a aflorar gairebé totes les qüestions metodològiques i de 

fonamentació que afecten la història entesa com a disciplina científica. Per 

extensió, resta compromès l’estatut epistemològic de les anomenades ciències 

humanes i socials i, al capdavall, la legitimitat de la ciència mateixa quant a 

institució essencialment relacionada amb la validesa —vinculant— de la 

veritat. La qüestió que aquí pretenem plantejar va, per tant, més molt enllà del 

que podria concernir a una especialitat acadèmica, perquè al voltant dels 

esmentats nuclis problemàtics i filosofemes hom pot albirar un autèntic 

col·lapse teòrico-polític en el centre mateix de la relació entre “saber 

racional” i “democràcia”. L’oposició arendtiana habitual, cofoia, de “sistema 

democràtic” i “sistema totalitari”, com si enmig d’aquests dos “tipus ideals”, 

blanc i negre, no hi poguessin proliferar legions senceres de “formes grises”, 

trontolla de faisó poc menys que alarmant. De vegades, els estudis 

politològics i historiogràfics ens diuen bastant més sobre “nosaltres mateixos” 

que sobre el suposat factum del “feixisme”. Si confrontem encara el concepte 

o, més ben dit, la noció precomprensiva hermenèutica, amb el seu antagonista 

polític i dialèctic, l’antifeixisme (dins una retòrica, cal no oblidar-ho, de 

procedència bolxevic i estaliniana), raem a una contrada de paisatge 

inequívocament  “mil·lenarista secularitzat” on es pot afigurar tot un nou 

continent d’interrogants decisius per al futur d’Europa. Aquesta esdevé, si 
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més no, una reflexió filosòfica possible que caldria anomenar, amb la màxima 

neutralitat, pregunta per l’(anti)feixisme. D’ara endavant, entengui el lector 

que, quan parlem aquí de “feixisme”, ho fem des de la perspectiva esmentada 

en els termes adients per a la constitució teòrica d’un “objecte” de la filosofia.  

A fi i efecte de delimitar l’abast de la present contribució, que no del tema o 

problema filosòfic del “feixisme” com a tal, ens ancorarem en un estudi català 

publicat l’any 1996.1 A la pàg. 472 hi trobem l’expressió “l’essència mateixa 

del totalitarisme feixista” en relació amb l’aportació d’Emilio Gentile. L’obra 

descriu, des d’una perspectiva políticament d’esquerres, la progressiva 

ensulsiada de les teories clàssiques de postguerra i, per emprar les mateixes 

paraules que el coordinador en la introducció, la caiguda dels mites que, al 

cap i a la fi, haurien nodrit fins llavors la ciència historiogràfica. Enguany han 

transcorregut quasi dues dècades d’ençà de la publicació de Repensar el 

feixisme i no crec que el balanç hagi canviat significativament; potser fins i 

tot resta empitjorada la situació de bancarrota teòrica. En efecte, l’any 20022 

el mateix historiador esmentat, Emilio Gentile, es preguntava ja si el feixisme 

existí. I s’hi referia al Feixisme,3 però amb un abast que no podria deixar 

d’afectar-ne la matriu política i filosòfica “genèrica”. Abans creiem conèixer, 

però no sabíem en realitat, què era el feixisme (essència), ara confessem que 

n’ignorem fins i tot l’existència. Aquest doble dubte estupefaent ens obliga 

plantejar la discussió en el terreny filosòfic, bo i acceptant, com a punt de 

partença, una mena de reducció fenomenològica. L’essència del feixisme cal 

cercar-la, en primer lloc, dins el nostre “camp de consciència”, estructura del 

discurs o text ideològic més que no pas en l’anomenat “món real”. Sols un 

cop haguem aclarit les qüestions relatives al Verstehen  —en el sentit 

heideggerià del mot—, podrem explanar l’horitzó d’intel·ligibilitat on 

s’explicaria el fracàs de la historiografia —i de les ciències humanes i socials 

                                                           
1 Cfr. Ismael Saz Campos (coord.): Repensar el feixisme, “Afers. Fulls de recerca i 
pensament”, núm. 25, Catarroja (València), 1996.  
2 Cfr. Emilio Gentile: Fascismo. Storia e interpretazione, Roma-Bari, G. Laterza & 
Figli Spa, 2002 (edició castellana: Fascismo. Historia e interpretación, Madrid, 

Alianza, 2004).  
3 El terme “Feixisme”, amb majúscules, es refereix al moviment i règim italians 
encapçalats per Benito Mussolini.   
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en general— a l’hora de fixar, ni que fos de manera difusa, una “essència del 

feixisme” digna del pensament crític.  

La impotència de la ciència —i de la democràcia— davant el poder político-

econòmic capitalista romandrà sempre inseparable de l’esmentada discussió 

ontològica relativa a la Gestell. Ara que ja han estat publicats els misteriosos 

Schwarze Hefte (1931-1941) de Martin Heidegger i comença la cacera de 

fragments suposadament antisemites, convindria recordar el que ja va afirmar 

públicament Marx l’any 1844 amb un to al costat del qual les crítiques 

heideggerianes al judaisme semblen força prudents:  

El judaísmo alcanza su plenitud con la sociedad burguesa, pero la sociedad 

burguesa sólo llega a su plenitud en el mundo cristiano. Sólo bajo el dominio 

del cristianismo, que convierte en relaciones puramente externas al hombre 

todas las relaciones nacionales, naturales, morales y teóricas, podía la 

sociedad burguesa separarse totalmente de la vida del Estado, desgarrar 

todos los vínculos genéricos del hombre, suplantar esos vínculos genéricos 

por el egoísmo, por la necesidad egoísta, disolver el mundo de los hombres 

en el mundo de los individuos atomizados que se enfrentan los unos contra 

los otros hostilmente. El cristianismo ha surgido del judaísmo. Y ha vuelto 

a disolverse en él. El cristiano era desde el principio el judío teorizante; el 

judío es por ello el cristiano práctico y el cristiano práctico se ha vuelto de 

nuevo judío. (...) No busquemos el misterio del judío en su religión, sino 

busquemos el misterio de la religión en el judío real. ¿Cuál es el fundamento 

secular del judaísmo? La necesidad práctica, el interés egoísta. ¿Cuál es el 

culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál su dios secular? El 

dinero. Pues bien, la emancipación de la usura y del dinero, es decir, del 

judaísmo práctico, real, sería la autoemancipación de nuestra época. Una 

organización de la sociedad que acabase con las premisas de la usura y, por 

tanto, con la posibilidad de ésta, haría imposible el judío. Su conciencia 

religiosa se despejaría como un vapor turbio que flotara en la atmósfera real 

de la sociedad. Y, de otra parte, cuando el judío reconoce como nula esta su 

esencia práctica y labora por su anulación, labora, al amparo de su desarrollo 

anterior, por la emancipación humana pura y simple y se manifiesta en contra 

de la expresión práctica suprema de la autoenajenación humana. Nosotros 

reconocemos, pues, en el judaísmo un elemento antisocial presente de 

carácter general, que el desarrollo histórico en el que los judíos colaboran 

celosamente en este aspecto malo se ha encargado de exaltar hasta su apogeo 

actual, llegado el cual tiene que llegar a disolverse necesariamente. La 

emancipación de los judíos es, en última instancia, la emancipación de la 

humanidad del judaísmo. 

A la primera versió de les famoses Tesis sobre Feuerbach, que apareix 

publicada pòstumament en les edicions de Die deutsche Ideologie, hi trobem 

el següent fragment, menys conegut: 
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Por eso, en La esencia del cristianismo, sólo se considera como 

auténticamente humano el comportamiento teórico, y en cambio la práctica 

sólo se capta bajo su sucia forma judía de manifestarse. De ahí que 

Feuerbach no comprenda la importancia de la actividad “revolucionaria”, de 

la actividad “crítico-práctica”.4  

El traductor és Wenceslao Roces.5 Caldria preguntar-se llavors pel significat 

polític d’expressions com ara la següent:  

La crítica que lucha contra esas realidades no es la pasión de la cabeza, sino 

la cabeza de la pasión. No es el bisturí del cirujano, sino un arma de lucha. 

Dispara contra el enemigo, al que no interesa refutar, sino destruir. (...) La 

crítica como tal no necesita esclarecer ante sí misma su objeto, pues sabe 

perfectamente a qué atenerse con respecto a él. / (...) La crítica que recae 

sobre este contenido es la crítica en el combate, y el que pelea no trata de 

saber si el que pelea es un enemigo noble y de rango igual al suyo, un 

enemigo interesante, sino sencillamente de golpearlo.6  

 

Si disposéssim aquest conjunt de fragments de forma successiva i els 

atribuíssim a Heidegger, resulta fàcil imaginar quina mena de conclusions en 

podrien treure Victor Farias o Emanuel Faye. Però són paraules de Marx. Un 

filòsof seriós, Gabriel Albiac, accepta emperò el testimoni de Hermann 

Rauschning i posa en boca de Hitler la següent afirmació:  

No sólo soy el vencedor del marxismo. Si se despoja a esa doctrina de su 

dogmatismo judeo-talmúdico, para no conservar de ella sino el objetivo 

final, lo que contiene de perspectivas correctas y justas, se puede decir que 

soy su realizador...7 

Tesi defensada al llarg de l’obra citada. Quan ens endinsem en els treballs de 

Julio Quesada, la cosa entra en negra nit.8  

                                                           
4 Karl Marx/Friedrich Engels: La ideología alemana, Buenos Aires, Pueblos Unidos, 
1975, p. 666. La traducció és de Wenceslao Roces. Versió alemanya original:  
https://www.staff.uni-giessen.de/~g31130/PDF/marx/judenfrage 
5 Cfr.: Zur Judenfrage : http://mega.bbaw.de/  I/2 M: 

Werke · Artikel · Entwürfe. März 1843 bis August 1844. (Zur Kritikm der 
Hegelschen Rechtsphilosophie, Zur Judenfrage, Ökonomisch-philosophische 
Manuskripte u. a.) 2., unveränd. Aufl. 2009 | 64* + 1.018 S. | 45 Abb. | ISBN 
978–3–05–003352–5. 
6 Karl Marx: Carlos Marx/Federico Engels. Obras Fundamentales, 1. Marx. Escritos 
de Juventud, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 493, 494. Traducció 
de Wenceslao Roces.  
7 Gabriel Albiac: Diccionario de adioses, Barcelona, Seix Barral, 2005, p. 350.  
8 Cfr. Julio Quesada: Heidegger de camino al Holocausto, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2008.  
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Pel que fa a aquest darrer punt, és a dir, a la relació entre el que entenem 

habitualment per “pensament racional lliure” i la democràcia, potser serà 

menester aquí algun aclariment preliminar que ultrapassi l’òbvia i innòcua 

generalitat d’afirmacions com ara que sense democràcia no pot haver-hi 

veritable ciència. L’execució de Sòcrates a mans de l’oligarquia local 

atenenca esbossa una imatge popular planera del fet que els límits de la 

democràcia ho siguin també del coneixement. Més encara, tot i que aquesta 

part s’acostuma a oblidar amb més facilitat, la possibilitat mateixa del “pensar 

crític” resultaria deutora d’uns requisits polítics, socials i culturals 

determinats. Si retenim l’exemple del filòsof condemnat a mort i acceptem, 

d’altra banda, que la filosofia ha estat la conditio sine qua non de la ciència 

no tant per la funció de nodrir una vinculació cognitiva positiva entre 

ambdues “esferes culturals”, sinó perquè la filosofia acotava i palesava alhora 

l’espai de reflexió, de qüestionament, de crítica il·lustrada, dins el qual la 

ciència podia néixer, respirar, créixer, existir..., acceptarem també que la 

filosofia institueix el camp discursiu i teòric de mediació entre la ciència 

positiva i la democràcia; que una ciència dejuna de la potestat institucional 

d’exercir la Destruktion (deconstrucció) radical del poder quant a mer poder, 

s’hi anomeni filosofia o llibertat de pensament, creació literària, artística i 

intel·lectual, és la peça de convicció inapel·lable que provaria, ultra l’ús 

propagandístic que el discurs polític pugui fer-ne de la paraula, la mancança 

d’un “sistema democràtic” mereixedor de crèdit. Ens hauríem de preguntar, 

així, si disposem d’una reflexió filosòfica sobre el feixisme que respongui a 

les esmentades exigències crítiques. En aquest sentit, caldria concretar també 

què entenem per “reflexió filosòfica”, un concepte potser massa ambigu. 

Doncs bé, ens hi referim a una manera de fer interrogadora sobre la veritat 

que respecti els nivells metodològics estàndards considerats irrenunciables a 

l’hora de qualificar de filosòfic un discurs, dit breument: si més no, 

l’aplicació de determinades pautes de conducta pragmàtico-lingüístiques.  

Tanmateix, precisament en aquest punt comencen les sorpreses, car la 

filosofia, a diferència de la historiografia, no pot eludir el seu deure 

d’interpel·lar el fenomen feixista. De fet, en paraules de l’obra catalana 
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citada, una de les deficiències que hom detecta en els estudis historiogràfics 

sobre el feixisme és la incapacitat de reconèixer l’existència d’una 

subjectivitat feixista determinant i ineludible. Això succeïa moltes dècades 

després que Georges Bataille admetés, segons l’autoritzada versió del Dr. 

Antonio Campillo Messeguer, el següent:  

El fascismo no es sino la revitalización y culminación de esta milenaria 

teología política, la puesta al día de la alianza entre las fuerzas heterogéneas 

de la soberanía y las fuerzas homogéneas del Estado. Lo que le diferencia de 

las monarquías tradicionales es que pretende, al mismo tiempo, realizar una 

revolución social, esto es, una conjunción con los elementos heterogéneos 

inferiores, con las clases miserables de la sociedad. Por eso, la instancia 

soberana no recibe el nombre de Dios, sino el nombre de “pueblo”, “nación” 

o “raza”, si bien ésta se encarna, como en las antiguas monarquías, en la 

persona sagrada del Duce o del Führer.9 

Entre els textos de Bataille que interpreta Campillo trobem un assaig sobre 

l’estructura psicològica del feixisme: el subjecte. Però més que psicologia en 

el sentit positivista del terme, l’anàlisi de Bataille remet al filosofema de la 

sobirania: una voluntat de pèrdua, immolació, sacrifici, etcètera, no gaire 

llunyana de la temàtica del Sein zum Tode a Heidegger. El fenomen feixista 

desbordaria, doncs, l’àmbit de la mera tècnica de manipulació política de 

masses buida de continguts: la realitat incontestable, tot i que negada de bell 

antuvi, d’una ideologia al moll de l’os de l’acció feixista, menava ja l’any 

1933, velis nolis, cap a l’evidència d’una cultura feixista i, en definitiva, d’un 

discurs filosòfic feixista (procedent, directament o no, de Nietzsche i de 

Marx).  

Hom pot afirmar que la primera norma de la filosofia, si concedim que 

l’hermenèutica representa un ingredient essencial de la pràctica filosòfica 

contemporània, és el reconeixement, el nomenament i la constitució d’un 

interlocutor filosòfic. En aquest cas: el silenciat subjecte feixista. Ara bé, ja 

ens podem ensumar que la mera notificació metodològica d’aquest imperatiu 

fa grinyolar tota la maquinària de la filosofia institucionalitzada. Així, no pot 

estranyar que trobem a faltar estudis culturals sobre el feixisme que no el 

                                                           
9 Antonio Campillo: Introducción a Georges Bataille: El Estado y el problema del 

fascismo, Murcia, Universidad de Murcia, Pretextos, 1993, pp. XVII-XVIII.  
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converteixin en un mer objecte mut, sord i estúpid, ras i curt: en un malalt o 

un criminal amb qui tal vegada podria establir tractes dialògics un psiquiatra 

o un jutge, però no un filòsof. Si reclamem que aquests estudis siguin, a més, 

rigorosos i no política comunista o liberal disfressada,10 en resten, al nostre 

parer, dos autors.11 I si a més exigim que els esmentats estudis respectin els 

criteris de la “situació hermenèutica” (Gadamer) potser en quedaria ja sols 

un.12 Per a expressar-ho en el valencià d’Ismael Saz Campos: 

Si alguna cosa ens hauria de sorprendre de tot plegat, d’uns corrents que es 

caracteritzen en qualsevol cas per la defensa de la democràcia —liberal o 

no—, és que resulta paradoxal, si més no, que tendesquen a situar en un 

plànol irrellevant o, millor encara, secundari, la qualitat d’aquestes masses; 

quins subjectes les conformaven, què pensaven o què sentien, quins n’eren 

els interessos i els objectius, quins els càlculs i —eventualment— la 

racionalitat.13  

Saz Campos posa sobre la taula el curtcircuit teòric de «la ignorància del 

subjecte feixista»14 o el «redescobriment del subjecte feixista, de la cultura, 

de la ideologia i de les masses amb cara i ulls».15 Com? Una racionalitat 

feixista? En efecte: davant el tòpic de l’irracionalisme feixista (Lukács), la 

reflexió filosòfica sobre el “subjecte feixista” restaria obligada a 

“desempenyorar” (Habermas) això, tan estrany com repica a les oïdes, d’una 

“racionalitat feixista”. Sigui quin sigui el camí escollit, sense entrar ara en 

més detalls per òbvies qüestions d’espai, el filòsof no podrà ex hipothesi 

eludir la comunicació amb el subjecte feixista. Aquest hauria d’ingressar així 

                                                           
10 Cfr. Furio Jesi: Cultura di destra, Nottetempo, Roma, 2011 (la primera edició és 
del 1979, traduïda al castellà a Barcelona, Muchnik, 1989); Jean-Pierre Faye: 
Théorie du récit, introduction aux langages totalitaires, Langages totalitaires, París, 

Hermann Editeurs des Sciences et des Arts, 1972 (traduïts ambdós al castellà: Los 
lenguajes totalitarios, Madrid, Taurus, 1974).  
11 Cfr. Georges Bataille: “Le problème de l’Etat” i „La structure psychologic du 
fascisme“, a Oeuvres completes, vol. 1, París, Gallimard (traduït al castellà tenim: 
El Estado y el problema del fascismo, Múrcia, Universidad de Murcia, 1993). Ernst 

Nolte: Der Faschismus in seiner Epoche, München, Piper, 1963 (traducció 
castellana: El fascismo en su época, Madrid, Península, 1967). Es pot afegir gairebé 
tota l’obra de Nolte.  
12 Cfr. Armin Mohler: Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. 
Grundriβ ihrer Weltanschauungen, Stuttgart, Friedrich Vorwerk Verlag, 1950. 
D‘aquesta obra hi ha dues edicions posteriors que desenvolupen la tesi doctoral: 
Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgessellschaft, 1972; Die Konservative Revolution in 
Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, Graz, Ares Verlag, 2005. 
13 Ismael Saz Campos: Repensar el feixisme, op. cit., p. 449.  
14 Saz Campos, I.: op. cit., p. 450.  
15 Saz Campos, I.: op. cit., p. 453.  
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dins el camp normatiu del que Jürgen Habermas o Karl Otto Apel anomenen 

una “comunitat ideal del diàleg” quant a nucli ètic irrenunciable de la 

democràcia. No obstant, caldrà constatar que la “democràcia liberal” resta 

erigida sobre un imaginari antifeixista que exclou a priori aquesta possibilitat 

expressament prohibida per Theodor W. Adorno. Un exemple que prova a 

bastament la realitat del que sostinc és el tracte rebut, en termes generals, pel 

filòsof alemany Martin Heidegger. La conducta comunicativa de Jürgen 

Habermas, el més famós promotor de l’ètica dialògica, amb un autor que, 

d’altra banda, reconegué com el cim del pensament filosòfic al segle XX, 

il·lustra de forma canònica aquesta complexa conjuntura. 

El “cas Heidegger” es pot, efectivament, fer servir com a fil conductor d’allò 

que podríem anomenar el mecanisme simbòlic d’exclusió en què es basa el 

funcionament real de la “democràcia liberal capitalista” contemporània. El 

postulat és l’equació del feixisme i les cambres de gas (Auschwitz, Shoah), 

que trobem fixat arreu i que documentarem aquí en el Préface de Christian 

Jambet a Heidegger et le nazisme, de Victor Farias:  

(...) si le noyau central de l’hitlérisme, c’est la « solution finale », si les 

champs d’extermination sont, et leurs chambres à gaz, la substance du 

nazisme, que signifie la biographie d’un philosophe qui donna son 

assentiment à cela ?16 

Hi evitarem ara caure en una retòrica del tu quoque pel que fa a les desenes 

de milers d’intel·lectuals d’esquerres que van donar el seu assentiment al 

comunisme i, per tant, al Gulag, fins al punt de legitimar filosòficament 

l’extermini dels anomenats “feixistes”, cosa aquesta que, en el cas de 

Heidegger, no detectem enlloc pel que fa als jueus. Però no podem evitar fer-

ne alguna referència substanciosa:  

El marxismo se abre sobre un horizonte futuro donde el "hombre es para el 

hombre el ser supremo". (...) La tarea esencial del marxismo será pues buscar 

una violencia que se supere en el sentido del porvenir humano. (...) La 

astucia, la mentira, la sangre derramada, la dictadura, se justifican si hacen 

posible el poder del proletariado, y en esta medida solamente. La política 

                                                           
16 Christian Jambet: Préface a Victor Farias: Heidegger et le nazisme, París, 
Verdier, 1987, p. 9.  
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marxista es, en su forma, dictatorial y totalitaria. Pero esta dictadura es la de 

los hombres más puramente hombres (...).17 

Hi ha els homes “més purament homes” i uns altres ens: els homes inhumans. 

En canvi, sí ens interessa la imputació d’essència o de substance, 

“metodològicament” analitzada per Claude Lévi-Strauss en la seva famosa 

crítica a J. P. Sartre: 

Ahora bien, lo que es verdad de la constitución del hecho histórico, no 

lo es menos de su selección. Desde este punto de vista, también, el 

historiador y el agente histórico eligen, cortan y recortan, pues una 

historia verdaderamente total los confrontaría con el caos. Cada rincón 

del espacio oculta a una multitud de individuos, cada uno de los cuales 

totaliza el devenir histórico de una manera incomparable a los demás; 

para uno solo de estos individuos, cada momento del tiempo es 

inagotablemente rico en incidentes físicos y psíquicos, todos los cuales 

desempeñan un papel en su totalización. Aun una historia que pretende 

ser universal no es sino una yuxtaposición de algunas historias locales, 

en el seno de las cuales (y entre las cuales) los huecos son más numerosos 

que las partes llenas. Sería vano creer que multiplicando los 

colaboradores e intensificando las investigaciones, se obtendría un 

mejor resultado: por cuanto la historia aspira a la significación, se 

condena a elegir regiones, épocas, grupos de hombres e individuos en 

estos grupos, y a hacerlos resaltar, como figuras discontinuas, sobre un 

conjunto que apenas sirve para tela de fondo. Una historia 

verdaderamente total se neutralizaría a sí misma: su producto sería 

igual a cero.18  

¿Es pot continuar postulant sobre l’essència (o la substància) del feixisme (o 

del nazisme) sense respondre per anticipat a aquesta objecció, sobretot en un 

llibre de filosofia? La resposta a l’interrogant plantejat per Lévi-Strauss pot 

ser, emperò, la de Tzvetan Todorov: 

El trabajo del historiador, como cualquier trabajo sobre el pasado, no 

consiste solamente en establecer unos hechos, sino también en elegir algunos 

de ellos por ser más destacados y más significativos que otros, 

relacionándolos después entre sí; ahora bien, semejante trabajo de selección 

y de combinación está orientado necesariamente por la búsqueda no de la 

verdad sino del bien.19 

                                                           
17 Maurice Merleau-Ponty: Humanismo y terror, Buenos Aires, Leviatán, 1956, p. 
12.  
18 Claude Lévi-Strauss: El pensamiento salvaje, México, FCE, 1964, p. 372-373. 
19 Tzvetan Todorov: Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós, 2008, pp. 85-86 

(edició original francesa: Les abus de la mémoire, París, Arléa, 1995).  
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Tanmateix, un cop hem oposat la veritat al “bé” ja no es pot distingir la 

ciència de la propaganda. En tot cas, continuar apel·lant a Sòcrates, com fa 

Chistian Jambet, resultaria al capdavall inacceptable:  

Les Anciens pensaient que la philosophie est un art de vivre, qu’elle nous 

apprend qui nous sommes dans l’univers, les raisons de la nature et les 

éléments de l’être, pour que nous changions nos vies en accord avec la vérité. 

(...) Mais comment admettre que la philosophie, née du procés de Socrate 

dans l’assomption d’une vie de justice, s’accomplit dans le crépuscule où 

Heidegger voulut voir la fin des dieux, mais qui fut le temps de la Nuit et du 

Brouillard ?20 

Tal vegada le temps de la Nuit et du Brouillard és també el nostre temps. L’home 

inhumà, l’islamo-feixista per excel·lència: el palestí, cau a trets a Gaza, 

Jerusalem-Est, Líban...  

Cuando digo que el hombre existe como Otro con los rasgos del hombre 

inhumano, evidentemente tenemos que entenderlo para todos los ocupantes 

humanos del campo social considerado, para los otros hombres y para sí 

mismos. O, con otras palabras, cada uno es hombre inhumano para todos los 

Otros, considera a los Otros como hombres inhumanos y trata realmente al 

Otro con inhumanidad (vamos a ver lo que quiere decir esto). / (…) En la 

reciprocidad pura, el Otro que no soy yo es también el mismo. En la 

reciprocidad modificada por la rareza, nos aparece el mismo como el contra-

hombre en tanto que este mismo hombre aparece como radicalmente Otro 

(es decir, portador para nosotros de una amenaza de muerte). O, si se quiere, 

comprendemos de una manera general sus fines (son los nuestros), sus 

medios (tenemos los mismos, las estructuras dialécticas de sus actos; pero 

los comprendemos como si fuesen los caracteres de otra especie, nuestro 

doble demoníaco). En efecto, nada –ni las grandes fieras ni los microbios– 

puede ser más terrible para el hombre que una especie inteligente, carnicera, 

cruel, que sabría comprender a la inteligencia humana y cuyo fin sería 

precisamente la destrucción del hombre.21 

La filosofia construeix així una mena de “feixista” a priori, un espai dins 

l’imaginari mil·lenarista secularitzat de la modernitat que serà ocupat pel 

feixista molt abans que hom pugui parlar de “cambres de gas”.22 

 

 

                                                           
20 Jambet, Ch.: op. cit., pp. 7, 14.  
21 J. P. Sartre: Crítica de la razón dialéctica, Buenos Aires, Losada, 1963, Libro I, 

pp. 263, 265.  
22 Cfr. Jaume Farrerons: “Heidegger y la criminalización del fascismo (Respuesta a 
Farías, Faye y Quesada)”, Madrid, “Disidencias”, núm. 9, any 2009, pp. 11-58. 
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El feixisme quant a espai profà de l’imaginari antifeixista 

La ideologia apologètica que, desenvolupant els esquemes de la Guerra Freda, 

col·loca, d’una banda, la democràcia (liberal i de mercat) i, d’altra, els 

totalitarismes (comunisme, feixisme), ha estat severament posada en qüestió 

per Domenico Losurdo, singularment a Controhistoria del liberalismo.23 

L’obra de Losurdo representa, per dir-ho així, el revers de la molt famosa de 

Fukuyama sobre el final de la història. Tot i que el lamentable preu a pagar 

per aquest esdeveniment intel·lectual hagi estat una posterior hagiografia de 

Stalin, per no parlar de l’oxidada estratègia comunista d’identificar 

liberalisme i feixisme, Losurdo argumenta amb encert que, en el llenguatge 

del dret penal internacional contemporani, els genocidis, crims de guerra i 

crims contra la humanitat formen de bell antuvi part essencial del 

desenvolupament històric del liberalisme des de l’extermini dels indis 

autòctons o l’esclavatge negre per la nació nord-americana anglosaxona i 

cristiana fins a Hiroshima, Vietnam o Iraq... La qüestió plantejada no es 

redueix a constatar l’existència d’aquests delictes de lesa humanitat que, 

malgrat haver estat negats, silenciats o banalitzats per la “cultura 

democràtica”, són objectivament acreditables, sinó el lligam “essencial” entre 

fets i ideologia (liberal). Quina seria llavors la substance del liberalisme? Vet 

aquí la pregunta de Losurdo, que no respon amb documents únicament 

polítics, sinó també filosòfics i de primera magnitud, verbi gratia, l’obra de 

John Locke, on molt abans de Heidegger, molt abans fins i tot de Marx, la 

burgesia fonamenta l’espoli, l’esclavatge i l’extermini dels pobles que no 

comparteixen la fe en Déu, tot plegat en nom de la civilització.24 De fet, els 

salvatges són reduïts a bèsties i la descripció es correspon amb la de Sartre i 

la corresponent noció ontològica dels “feixistes”:  

Y un hombre puede destruir a otro que le hace la guerra, o a aquél en quien 

ha descubierto una enemistad contra él, por las mismas razones que puede 

matar a un lobo o a un león. Porque los hombres así no se guían por las 

                                                           
23 Cfr. Domenico Losurdo: Controhistoria del liberalismo, Roma-Bari, Laterza, 2005 
(edició castellana: Contrahistoria del liberalismo, Barcelona, El Viejo Topo, 2007).  
24 Cfr. John Locke: The Second Treatise of Civil Government. An Essay Concerning 
the True Original, Extent and End of Civil Government, 1690 (edició castellana 

utilitzada: Segundo tratado sobre el gobierno civil, Madrid, Alianza, 1990).  
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normas de la ley común de la razón, y no tienen más regla que la de la fuerza 

y la violencia. Y, por consiguiente, pueden ser tratados como si fuesen 

bestias de presa: esas criaturas peligrosas y dañinas que destruyen a todo 

aquél que cae en su poder.25  

Aquest vector polític central de la modernitat, una secularització del 

judeocristianisme on tothora es projecta com una ombra la figura de Jahvé, 

genera segons Losurdo un “espai sagrat” de ciutadans i persones subjectes de 

drets, però també el corresponent “espai profà” on són “deshumanitzats”, 

espoliats, expulsats i, sovint, exterminats, tots aquells grups socials, pobles o 

individus a qui “el burgès” (sic) identifiqui com una “amenaça” per a la seva 

“llibertat”, és a dir, en darrera instància, el “dret” d’enriquir-se: 

No por casualidad, los países clásicos de la tradición liberal son aquellos en 

los que, a través del puritanismo, ha actuado más profundamente el Antiguo 

Testamento. Esto vale para la revolución holandesa o, por lo menos para los 

boers de origen holandés, que se identifican con el “pueblo elegido”. Y con 

mayor razón es válido para Inglaterra: sobre todo a partir de la reforma, los 

ingleses se consideran el nuevo Israel, “el pueblo investido por el 

Omnipotente de una misión al mismo tiempo particular y universal”. Esta 

ideología y esta conciencia de tener una misión se difunden, posteriormente 

y con mayor radicalidad, más allá del Atlántico. Baste pensar en Jefferson, 

quien propone que el escudo de los Estados Unidos represente a los hijos de 

Israel guiados por un rayo de luz. Y nuevamente se hace sentir en toda su 

radicalidad la distinción entre el espacio sagrado y el espacio profano.26 

Losurdo no se n’està d’assenyalar els fonaments judaics d’aquesta tradició 

que, sens dubte, permet d’interpretar, de manera força més acurada que els 

mites de la propaganda israeliana, les pràctiques sionistes de l’Estat d’Israel 

contra els autòctons palestins: 

En el Antiguo Testamento, reverenciado por la elite dominante, a la que 

gusta identificarse con el pueblo elegido que conquista Canaán y aniquila a 

sus habitantes, o bien que recluta a sus esclavos entre los gentiles, actúan dos 

rigurosas y drásticas delimitaciones. El antropocentrismo separa claramente 

de la naturaleza circundante el mundo humano, dentro del cual está 

reservado un papel absolutamente privilegiado o único al “pueblo elegido”. 

El espacio sagrado, la minúscula isla sagrada, queda delimitada así de 

manera más clara que nunca, respecto al vasto espacio profano: se podría 

decir que, fuera del pueblo elegido, todo tiende a reducirse a naturaleza no 

consagrada, en cuyo ámbito terminan por entrar también las poblaciones 

condenadas por Jahvé a ser borradas de la faz de la tierra. El exterminio se 

abate sobre “hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y los 

asnos” o bien, y con expresiones más cargadas  de significado, abarca “a 

                                                           
25 John Locke: op. cit., p. 46.  
26 Losurdo, D.: op. cit., p. 306.  
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todo lo que tenía vida” (Josué 6, 21; 10, 35; 10, 40), “las ciudades y toda 

aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de 

la tierra” (Génesis 19, 25). En el ámbito del espacio propiamente profano la 

distinción entre hombre y naturaleza no parece existir o desempeñar un papel 

de relieve.27  

En definitiva, a l’espai profà del liberalisme no s’hi detecten “homes”, és a 

dir, burgesos, subjectes jurídics i morals, dignes ciutadans, sinó animals, en 

molts casos perillosos, als quals hom pot exterminar o, en tot cas, explotar en 

qualitat d’esclaus, obrers, captaires, salvatges, presoners, criminals, bojos... 

A desgrat que Losurdo no desenvolupi el filosofema amb la mateixa 

radicalitat, també el comunisme, quant a fórmula de segon grau del 

judeocristianisme secularitzat, genera un “espai sagrat” i un “espai profà” 

mil·lenarista d’una violència característica però bàsicament emparentada 

amb la matriu doctrinal teològica del monoteisme.28 Quan les democràcies 

liberals occidentals, al llarg del segle passat, acullen el codi simbòlic de 

l’antifeixisme estalinià —sense subratllar-ne la procedència, és clar— i la 

ideologia de l’Holocaust quant a imaginari del món occidental “lliure” (el lloc 

del “nosaltres” i, per suposat, dels “bons”), la secularització del 

judeocristianisme, en la seva forma liberal conservadora o liberal 

progressista, institueix un centre comú i compartit que li permet d’ocupar tot 

l’horitzó de l’imaginari i cancel·lar, expel·lint-la fora d’aquest paradigma 

(anti)feixista, la possibilitat d’una crítica no-paradigmàtica. Apareix així 

l’esmentat “espai profà” que és el feixista, el qual, com a tal i per definició, 

no pot esdevenir subjecte de dret. El diàleg amb un “subjecte feixista” resta 

estructuralment “impensable” en la consumació de la metafísica, i allò “no 

pensat” . El lloc de l’oblit de l’ésser i els “genocidis oblidats” són dues 

maneres de plantejar la mateixa qüestió. La pregunta ontològica i el destí 

feixista de Heidegger en tant que filòsof no es poden comprendre de manera 

aïllada.  

                                                           
27 Losurdo, D.: op. cit., pp. 306-307.  
28 Cfr. Juan Aranzadi: Milenarismo vasco. Edad de Oro, etnia y nativismo, Madrid, 
Taurus, 2000.  
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L’expressió “dialogar amb els feixistes”, dins l’esmentat codi simbòlic o 

imaginari liberal, ha de sonar així a ironia o a provocació: no estem davant 

d’una construcció lingüística amb sentit. O, dit d’una altra manera, si hom 

accepta que aquest “enunciat” pot ser portador de significat, serà declarat 

pertorbat mental o delinqüent, que és una altra manera (Foucault) de marcar 

el límit ontològic de la societat moderna. L’exclusió de l’espai sagrat 

comporta la deprivació de la racionalitat, ja sigui teòrica (coneixement: boig), 

ja pràctica (ètica, dret: malfactor, criminal). Els feixistes són folls o criminals 

o ambdues coses. Els feixistes són, més radicalment encara, monstres, perquè 

el feixisme és el “mal absolut”, quelcom diabòlic. A Auschwitz li correspon 

la figura de l’infern en una simetria teològica on la “societat de consum”, a 

l’extrem oposat, construeix la seva mitologia amb els materials secularitzats 

del regne de Déu, del paradís retrobat o de signes paradigmàtics 

funcionalment equivalents.  

És aquí on la contextualització del “cas Heidegger” pot resultar més 

productiva i funcionar com a pauta hermenèutica per a una reflexió filosòfica 

sobre el feixisme. La “comunitat ideal del diàleg”, en la mesura que vol 

mantenir un lligam, no justificat mai per Habermas o Apel, amb la 

secularització de la religió judeocristiana, inclou un element opac, un “angle 

mort”. Aquest “nosaltres” és, digué Heidegger, allò més proper però alhora 

més llunyà... L’esmentat punt en què la modernitat racionalista judeocristiana 

pot ser “pensada” és ja, emperò, l’únic lloc possible d’acampada per a una 

filosofia crítica. No debades es precisament l’indret des del qual Heidegger 

ens parla. El gran esforç de la filosofia de la diferència —o sia, de 

l’exterioritat radical— ha estat intentar d’annexionar-se aquest enclavament 

filosòfic, aquesta escletxa conceptual, a fi i efecte de neutralitzar-ne un perill 

“polític” que produeix esgarrifances entre els intel·lectuals burgesos. 

L’estructuralisme francès fou una tàctica teòrica diferent dins la mateixa 

estratègia, que passava per la supressió del sentit —subjectual— a mans d’una 

estructura purament matemàtica, ahistòrica, atemporal... Però totes aquestes 

maniobres han fracassat davant la evidència “nazi” de Heidegger, de faisó 

que, en les darreres dècades del segle XX, l’agenda filosòfica de l’oligarquia 
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s’ha decidit per la liquidació de comptes i la deportació del filòsof onsevulga 

(als arxius històrics sobre el nazisme, proposa E. Faye), però sempre ultra 

l’espai límit, els murs ciutadans, de la racionalitat filosòfica. Sense adonar-

se, emperò, o sí, que aquesta expulsió era també l’expulsió de la filosofia 

mateixa, la negació del pensament en nom, qui ho diria, de René Descartes, 

de la raó il·lustrada, de “França”... Sòcrates i Heidegger, doncs, o “el judici 

de Heidegger”, la “condemna de Heidegger”. No pot sorprendre ja tant que 

l’esmentat procés coincideixi amb un gegantí moviment de desecularització 

i retorn de les religions monoteistes que, a occident, forneix doctrinalment la 

presa del poder social i polític per part d’un nacionalisme radical jueu 

d’extrema dreta. Aquest “feixisme antifeixista”, l’(anti)feixisme, ja no 

s’amaga a l’hora d’articular les seves pretensions racistes i supremacistes en 

autèntiques polítiques de colonització.  

La relació entre Habermas i Heidegger no podria instituir-se, per tant, en 

l’acadèmia, com la de dos filòsofs alemanys asseguts a una taula sota el sostre 

comú de la raó. Habermas és a dins i Heidegger a fora. La línia que els separa 

és la del espai sagrat de la comunitat monoteista occidental (des)secularitzada 

que oposa el salvat, l’escollit de Déu, al dimoni. Heidegger és feixista perquè 

el feixisme assenyala “l’espai profà” de la societat burgesa, en el sentit marxià 

de la Judenfrage, a les acaballes de la civilització occidental. I ha estat 

Heidegger, precisament, qui ha fonamentat aquest filosofema en relació amb 

el tema de la mort, la finitud, el no-res. Qualsevol persona que amenaci la 

societat burgesa serà qualificada, ha estat qualificada ja, de “feixista”, mot 

que denota un significat clar: no-persona. I això vol dir: “nosaltres, les 

persones, et podem matar”. Desnotats, aturats, marginals, radicals, 

“terroristes”..., tothom qui vulneri les litúrgies i ritus de pas de l’ordre 

oligàrquic mundial pot ser etiquetat de “feixista” des de les terminals d’opinió 

i informació del poder liberal capitalista. Els discursos, de dretes o 

d’esquerres, no deixen d’assenyalar sempre aquest límit i de legitimar, per 

tant, en la polèmica fins i tot més agra, un consens cosmovisional intangible. 

Seguim sense resposta a la qüestió (Frage) plantejada per Marx que, 

tanmateix, amaga la clau exegètica secreta de l’holocaust en tant que 
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consumació, en forma de versió invertida, “revolucionària”, de la lògica 

inherent a l’espai sagrat modern. Que aquesta lògica camina en la direcció del 

feixisme és un fet que resta documentat en l’obra tardana de Moses Hess,29 

autèntica baula entre el marxisme i el nacionalsocialisme.  

Qui interpreti que estic parlant dels “feixistes” quant a víctimes, quant a 

“minoria oprimida” o altre concepte al qual hi estem acostumats, simplificaria 

el meu plantejament. En realitat, sols pot haver discriminació a la sina de 

l’espai sagrat. Aquells que són expulsats a l’exterior no hi tenen drets. Des 

del punt de vista jurídic i enfocada la cosa objectivament, les víctimes feixistes 

es podrien comptar per milions, però la circumstància que el liberalisme no 

apliqui la norma en aquests crims de dimensions còsmiques, que aquestes 

víctimes, literalment, no existeixin per a la jurisdicció burgesa, roman en 

perfecta consonància amb el paradigma capitalista. No poden haver-hi 

“víctimes” de l’espai sagrat en un sentit estrictament legal. I si les hi ha, de 

facto, desapareixeran com a tals en un llimb, seran “oblidades”: la persona 

dipositària de bens i drets no és un objecte físic, sinó normatiu i rep aquesta 

condició de les institucions (les quals tenen moltes maneres de negar-se-la 

oficiosament). En l’expedient Heidegger ens trobem, emperò, ho subratllo, 

amb el filòsof més important del segle i ja no es tracta de determinar si ell, 

quant a individu o ciutadà, fou membre actiu del partit nazi. El problema és 

la seva filosofia. Acceptar un vincle intern entre la filosofia més important 

del segle XX i el feixisme entés en el sentit que acabo d’exposar entranya 

qüestionar els fonaments mateixos de l’occident democràtico-liberal. 

Tanmateix, si la filosofia significa, en darrer terme, però sempre, crítica del 

poder, ¿no en formaria necessàriament part, aquesta “situació hermenèutica”, 

de la genuïna condició del filòsof?  

Jaume Farrerons 

Figueres, 13 de setembre de 2014 

                                                           
29 Moses Hess: Rom und Jerusalem. Die letzte Nationalitätsfrage. Briefe und Noten, 
Leipzig, M. W. Kaufmann, 1899.  
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Heidegger y el nacional-socialismo (4) 

La tenaza del capitalismo y del comunismo sobre 

Europa 

Eugenio Gil 

 

Miércoles, 16 de octubre de 2013 

 

 Maquinación y devastación 

 La tenaza del capitalismo y del comunismo sobre 

Europa 

 

Maquinación y devastación 

El olvido del ser ha desembocado en la técnica moderna. La 

forma actual de manejo para dominar es la técnica. Ella hace 

que la naturaleza se convierta en objetos disponibles, la cultura 

en periodismo de masas y la política en falsificación de la 

organización de la comunidad. Metafísica y técnica comparten 

los mismos fundamentos. En la metafísica está implícito el 

destino técnico. La historia de la metafísica desemboca en la 

técnica. Técnica es producción de entes calculables, 

maquinación que se apodera del ámbito de la acción (1). 

¿Cómo lo hace?: entre otras formas, a través de la política. 

Capitalismo, comunismo y totalitarismo son otras tantas 

formas de dominio de la técnica moderna. Los políticos han 

aprendido a ejercer el poder a través del enorme potencial de la 

técnica y de la ciencia. Una característica importante de la 
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metafísica consumada es su extensión por todo el planeta. La 

técnica se impone más allá de las culturas y de los pueblos. 

Comunismo y capitalismo se enfrentan solo superficialmente; 

en el fondo son el mismo descontrol técnico que arrasa el 

planeta. Estamos dentro de una rueda que se alimenta a sí 

misma y que es ciega para todo aquello que no sea el auto–

aseguramiento del poder. En las discusiones actuales sobre la 

globalización, no suele mencionarse a Heidegger. Pero es 

evidente que la globalización no puede pensarse sin el dominio 

de la técnica. La explicación del mundo actual es la estructura 

del dominio planetario de la técnica. 

Maquinación (Machenschaft) es un modo de producir en el que 

no rige el hacer mismo, sino lo que se hace, las existencias (el 

stock). Maquinar es asegurar unos resultados que interesa que 

se produzcan de determinada manera. No importa la prudencia 

de la decisión, ni el equilibrio que hay entre los entes, la 

voluntad de poder quiere abarcarlo todo y ponerlo delante de sí 

como algo siempre disponible. 

Podríamos pensar que esto se cumple para determinados entes 

almacenables como ladrillos, muebles, material de oficina…, 

pero la técnica moderna lo extiende absolutamente. También el 

agua, los bosques, las montañas, los animales y hasta el 

hombre se convierten en existencias disponibles. Por ejemplo el 

agua almacenada en las presas, los lagos que los  millonarios 

americanos compran en Sudamérica, los bosques devastados 

en Brasil, los incendios intencionados en España para producir 

terreno construible… 

Un mundo tiene un sistema de relaciones internas. Los 

manejos de la técnica moderna han reestructurado el mundo 

de tal forma que ya no se le puede llamar mundo. El nombre 

para la nueva estructura es Ge-stell. Gestell en el alemán 

corriente significa armazón, soporte y montura. Por ejemplo la 

montura de las gafas o el soporte de una cama son Gestell. Stell 

se refiere a stellen (poner, colocar, disponer). Ge-stell es la 

forma en que están dispuestas las existencias provocadas. 

Podemos traducir el término como estructura en la que están 

dispuestas las existencias provocadas. Ahora no solo vivimos 

en el Ge-stell, sino que somos una de las piezas del Ge-stell. 

Nosotros somos provocados a provocar existencias, formamos 

parte del mecanismo provocador. 
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Esta es la situación en la que Heidegger piensa que se 

encuentra la política moderna. Las planificaciones políticas del 

sector económico, sector educativo, sector agrario… son 

maquinaciones provocadas por dirigentes con el único 

propósito del poder (auto-aseguramiento). La política moderna 

es dirigismo, “es decir, cálculo planificador del aseguramiento 

de la totalidad del ente” (3). 

La sección XXVI de Superación de la metafísica es una crítica 

en toda regla contra los dirigentes de la época. La posibilidad 

de que todo sea producible y convertible en existencias está 

basada en el vacío del abandono del ser. Los dirigentes, al 

servicio de la nada, impelen a los hombres a la maquinación. Y 

el que no está dentro del sistema es como un cuerpo extraño. 

En todas partes ocurre lo mismo: la seguridad de lo calculable. 

La nada produce uniformidad. 

La tenaza del capitalismo y comunismo sobre Europa 

Heidegger no se caracteriza precisamente por poner muchos 

ejemplos de sus constructos abstractos. Pero en el caso de la 

culminación del olvido del ser sí lo hace. Un buen ejemplo del 

nihilismo consumado lo constituye la presión de la técnica 

moderna sobre Europa: 

“Esta Europa, en atroz ceguera y siempre a punto de 

apuñalarse a sí misma, yace hoy bajo la gran tenaza 

formada entre Rusia, por un lado, y América por otro. 

Rusia y América, metafísicamente vistas, son la misma 

cosa: la misma furia desesperada de la técnica 

desencadenada y de la organización abstracta del hombre 

normal. Cuando el más apartado rincón del globo haya 

sido técnicamente conquistado y económicamente 

explotado; cuando un suceso cualquiera sea rápidamente 

accesible en un lugar cualquiera y en un tiempo 

cualquiera; cuando se puedan “experimentar”, 

simultáneamente, el atentado a un rey, en Francia, y un 

concierto sinfónico en Tokio; cuando el tiempo solo sea 

rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo 

temporal, entendido como acontecer histórico, haya 

desaparecido de la existencia de todos los pueblos; 

cuando el boxeador rija como el gran hombre de una 

nación, cuando en número de millones triunfen las 
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masas reunidas en asambleas populares –entonces, 

justamente entonces, volverán a atravesar todo el 

aquelarre, como fantasmas, las preguntas: ¿para qué? -

¿hacia dónde?- ¿y después qué? 

La decadencia espiritual de la tierra ha ido tan lejos que los 

pueblos están amenazados por perder la última fuerza del 

espíritu, la que todavía permitiría ver y apreciar la decadencia 

como tal (pensada en relación con el destino del  “ser”). Esta 

simple comprobación no tiene nada que ver con el pesimismo 

cultural, ni tampoco, como es obvio, con el optimismo. En 

efecto, el oscurecimiento del mundo, la huida de los dioses, la 

destrucción de la tierra, la masificación del hombre, la 

sospecha insidiosa contra todo lo creador y libre, ha alcanzado 

el todo el planeta tales dimensiones que, categorías tan pueriles 

como las del pesimismo y del optimismo, se convirtieron, desde 

hace tiempo, en risibles.” (4) 

El sujeto del texto es Europa. Heidegger habla aquí en términos 

de ámbitos en los que se está desplegando la técnica moderna. 

Estados Unidos ha consolidado una forma de técnica y Rusia 

otra. Europa está en medio aguantando las embestidas. La 

tenaza sobre Europa es la imposición del modo de vida 

moderno. Europa está a punto de convertirse en otra franquicia 

más de la técnica moderna, como Rusia y Estados Unidos. 

Conquistar técnicamente y explotar económicamente es 

convertir todo lo que existe en productos útiles que se compran 

y se venden. Rusia y América son metafísicamente iguales: dos 

versiones de la técnica moderna con dos estilos de 

maquinación. “Técnica desencadenada” adquiere en el texto el 

sentido de la reacción en cadena que lo invade todo. Ya no hay 

un orden originario –λόγος– de la ϕύσις, sino unas relaciones 

de producción y de explotación. Las cosas se convierten en 

existencias almacenables que se compran y se venden y el 

hombre en un funcionario de la técnica. 

Dentro de la estructura de la técnica moderna (Ge-stell), no hay 

temporalidad, lo que quiere decir que no hay producción 

humana de la historia y, por tanto, que no hay libertad. La 

temporalidad es la estructura originaria del tiempo. El Dasein 

se hace proyectos de futuro y los cumple de acuerdo con lo que 

es desde el pasado, de esta forma genera la historia. Pero dentro 
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del Ge-stell, ya no hay decisiones, ni arraigo en el pasado, solo 

hay producción tecnológica. 

El ejemplo del boxeador alude a la fabricación técnico-moderna 

de cultura adecuada al modo de vida del consumo y de las 

existencias. Los medios de comunicación producen lo que 

interesa al sistema: el se, lo que se dice y se piensa. En este 

caso del boxeador lo que se ve, lo que merece la pena ver y 

aquello de lo que merece la pena preocuparse. Ya no hay 

generación de arte desde el pueblo, hay producción de cultura 

técnica no originada desde el pueblo y adecuada a la situación 

Que triunfen las masas reunidas en asambleas populares alude 

a su vez a la democracia de masas. La democracia es otra forma 

más de nihilismo (5) y las masas una destrucción de los 

pueblos. 

El destino de Europa dentro del Ge-stell es la continuación de 

la devastación que arrasa todo, incluido el hombre. La ferocidad 

antiecológica del capitalismo y del comunismo está acabando 

con la tierra. Al final del progreso tecnológico no hay paraíso, 

hay aniquilación. El sistema no conduce a ninguna parte. 

Debajo del comunismo y del capitalismo se encuentra la nada. 

Espíritu en Heidegger es decisión por la esencia del ser. Por 

tanto, la decisión contraria del olvido del ser es decadencia 

espiritual. Esta decadencia se ha ido acrecentando desde los 

griegos en sucesivas etapas. Ahora ha llegado a tal grado que 

está a punto de alejarse definitivamente del espíritu. “Muerte 

del espíritu”, “oscurecimiento del mundo” y “huida de los 

dioses” son otras tantas formas de definir la fase histórica en la 

que nos encontramos. 

La continuación del texto de la tenaza es un intento de salir del 

Ge-stell por medio de un regreso al origen: 

“Estamos dentro de la tenaza. Nuestro pueblo se 

experimenta como hallándose en el centro de su presión 

más cortante: es el país que tiene más vecinos y, de este 

modo, el más amenazado; y, sobre todo, es un pueblo 

metafísico. Pero a partir de tal determinación, de la que 

estamos ciertos, este pueblo solo obtendrá su destino 

cuando en sí mismo llegue a crearse un eco, una 

posibilidad de eco para que ese destino lo permita 
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resonar; es decir, cuando conciba su tradición de modo 

creador. Todo esto trae aparejado el hecho de que esta 

nación, en tanto histórica, se ponga a sí misma y, al 

mismo tiempo, ubique al acontecer histórico de 

Occidente a partir del centro de su acontecer futuro, es 

decir, en el dominio originario de las potencias del ser. 

Justamente, si la gran decisión de Europa no debe caer 

sobre el camino de la aniquilación, solo podrá centrarse 

en el despliegue de nuevas fuerzas histórico-espirituales, 

nacidas en su centro” (6) 

El mensaje de fondo es claro: salir del Ge-stell, volver a 

recuperar la auténtica tradición por sí mismo y desde sí mismo. 

Lo que implica un programa de regeneración desde la vuelta al 

inicio. Esto era imposible desde el capitalismo o desde el 

comunismo. Heidegger veía en algunos aspectos del nacional-

socialismo las fuerzas espirituales capaces de llevar a cabo la 

regeneración, pero, al final, el nacional-socialismo oficial 

terminó ocultando esas fuerzas y cayendo en el mismo error 

que el capitalismo y el comunismo. 

La “gran decisión de Europa” es al mismo tiempo la llama que 

enciende la revolución de regreso al inicio y la recuperación del 

camino espiritual. 

Hay un montón de detalles que explicar sobre todo esto de 

Heidegger y el nacional-socialismo. Un blog es un medio de 

expresión popular y no quiero meterme aquí con cuestiones 

técnicas de la filosofía de Heidegger. El tema de Heidegger y la 

política y lo desarrollaré de forma exhaustiva en un libro aparte. 

Todo fluye 

(1)    GA 66: Besinnung, 173. Meditación, Biblos, 153 

(2)    GA 66: Besinnung, 21. Meditación, Biblos, 33 

(3)    GA 7: Vorträge und Aufsätze, 89. Conferencias y artículos, Ediciones 

del Serbal, 84 

(4)    Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, 29. Introducción a la 

metafísica, Nova, 75-76 

(5)    GA 43: Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst, 193 

(6)    Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, 29. Introducción a la 

metafísica, Nova, 75-76 
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Civilització II.  

Els processos històrics (4) 

Eduard Serra 

III.04. Els problemes de la història. Una breu 

història de la història 

La teoria del Paradigma Civilitzador no surt del no res, sinó que 
arrela en un territori que han explorat, abans que nosaltres, 
molts senyors de les idees, com ara Hegel o Toynbee. A la llista 

també podríem afegir investigadors com Fernández-Armesto o 
Florence Kluckhon, i filòsofs com Dilthey o Rickert. I això 

només seria per esmentar, de forma arbitraria, alguns dels 
grans intel·lectuals que ens han ajudat a bastir el nostre relat. 
A primera vista, Hegel i Toynbee semblen incompatibles, però, 

més enllà de qualsevol divergència, alçaren idees i doctrines 
que, en alguns punts, podien ser recopilades i sintetitzades en 

un sistema únic. D'aquesta manera, si haguéssim de definir 
Civilització II, podríem explicar que és tracta d'una compilació i 
una sinopsi de moltes doctrines. Aquesta tasca sintètica, 

tanmateix, ha acabat configurant una teoria pròpia de la 
història, la dels Processos Històrics, subsidiària de la del 

Paradigma Civilitzador. Per entendre com s'ha desenvolupat el 
procés compilador que ha suposat aquest treball, tanmateix, 
ens cal bastir una breu història de tot allò que han proposat els 

pensadors de la història. Només d'aquesta manera podrem 
mostrar la font de cada una de les idees que aquí defensem.   

Òbviament, no podem examinar totes les teories de la història, 

i, com sempre han fet els narradors, hem hagut de triar els 
documents. Per fer una anàlisi exhaustiva ens veuríem obligats 

a redactar un nou The Golden Bought, però dedicat a la filosofia 
de la història. Però això és del tot innecessari pels objectius 
d'aquest document. El material que hem escollit per redactar 

aquest resum, tanmateix, ens introdueix en el cor de les 
dificultats amb què s'han trobat els historiadors a l'hora 

d'escriure els seus relats, i per entendre de forma ordenada tots 
els problemes associats al domini històric del coneixement 
humà, crec que la millor manera és la d’anar a l’origen mateix 

de la història, abans, fins i tot, de la mateixa història. A partir 
d'aquí podem veure com ha evolucionat, en la història, la idea 

«d'història». 
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El pensament històric en l'antiguitat 

Si per detectar per primera vegada un mot assemblat al de 

«civilització» només ens cal retrocedir fins al Renaixement1, per 
trobar-nos amb el vocable «història» ens hauríem de remuntar 
a l’antiguitat clàssica i els textos d'Heròdot. Seria, emperò, la 

versió grega de la paraula. Més la història de la humanitat no 
comença amb Heròdot, ni tampoc els relats que s'han erigit per 
explicar qui som i què fem en aquest món. De fet, no hi cap 

dubte que molt abans d’Herodot la gent ja es preocupava per 
explicar l’esdevenidor humà, principalment, el de la pròpia 

comunitat, tribu, cultura o poble. El problema és que aquesta 
narrativa prèvia no era ben be històrica. Segons Collingwood el 
relat històric té dos antecedents clars: la història teocràtica i el 

relat mític. Explica que en un document mesopotàmic 
del ―2500 es parlava del passat, però considera que aquest 
escrit no era autènticament històric. Primordialment, només 

consistia en un conjunt de declaracions, no responia a cap 
qüestió i no havia estat fruit de cap investigació; es tractava 

simplement d’un document farcit d’assercions sobre 
esdeveniments que l’autor teòricament coneixia. Tampoc es 
tractava de fets humans, sinó de fets divins. Però que no sigui 

un autèntic text històric no implica que no es tracti d’una joia 
de valor històric; a  través d’ell, en tant que els déus eren 

concebuts de forma anàloga als humans, podem entendre 
moltes coses sobre l’estructura social d’aquella època. Per 
aquest motiu Collingwood pensa que podríem catalogar-lo de 

quasi històric. Però quasi històrics ho podrien ser igualment 
moltes obres literàries, ja que ens aporten abundant informació 
sobre el passat, encara que no descriguin fets reals. El mite és 

una mica diferent, segons ell. En la història teocràtica els déus 
intervenien directament en la jerarquia humana i els humans 

eren instruments dels plans divins; l’acció esdevenia en llocs 
concrets i els fets estaven ubicats en espais temporals precisos. 
En el mite, tanmateix, no hi intervenien els homes, les accions 

no transcorrien en cap lloc ni en cap moment; ningú sabia quan 
van succeir i freqüentment es remuntaven a l’origen dels 

temps2 (mites de l’origen). Collingwood, més endavant (The idea 
of history) ens introdueix una matisació i parla d’un ordre quasi 
temporal del relat mític, en el qual hi ha una successió clara, 

tot i que aquesta successió és metafòrica i no esmenta un temps 
real.   

La distinció de Collingwood entre mite i història teocràtica ens 
aporta una nova clau per perfilar el nostre concepte «d’història». 
                                                           
1
 Es tracta del mot «civilité», però no significava exactament el mateix que el de «civilització», ja 

que més aviat feia esment de normes d’urbanitat. 
2
 Collingwood, R,G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. pp. 14, 15 
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Ens fa comprendre que certs relats que podríem considerar 
històrics realment no ho són. Tant en el relat mític com en la 

història teocràtica intervenen els déus com a actors. Hem dit 
que els fets que composen la història són fets produïts per 
humans o que afecten als humans, i podríem entendre que, en 

tant que les accions dels déus poden afectar els humans, el mite 
i la història teocràtica podrien formar part de la història. Però 
hem de rebutjar això, perquè la història és la història d’allò 

possible des de criteris racionals i la intervenció dels déus surt 
clarament d’aquest esquema. Des d’aquesta perspectiva ni la 

Íliada ni l’Odissea són història. Henrich Schliemann (1822-
1890), que va descobrir que com a mínim la Íliada esmentaria 
alguns fets reals, ens podria induir a error, ja que tot i que es 

podia referir a fets reals, cap de les obres mestres d’Homer són 
autèntics relats històrics, ja que estaven farcits de mites i de 
fets impossibles, com la conversió dels homes en porcs3, i hi 

intervenien déus i semidéus. En aquest sentit és pot dir que la 
història va néixer amb Heròdot d’Halicarnàs. Heròdot va 

documentar àmpliament el món grec, però la seva aportació va 
anar molt més enllà. Com ara sabem, no va ser el primer en 
explicar-nos fets i històries, però va ser el primer en separar els 

mites dels fets i les divinitats ja no participaven de forma directe 
en les seves narracions; de fet, allò que més li preocupava era 

l’activitat pròpiament humana4. A més a més, si podia, no 
donava una versió única dels esdeveniments i tenia cura per 
exposar els punts de vista dels diversos protagonistes, com, per 

exemple, quan relata el suposat segrest de la filla del rei 
d’Argos, Io5. I això no ho va fer per casualitat, sinó que quan va 
redactar la Història, tenia una idea ben clara d’allò que havia 

de ser una narració històrica. Heròdot, en el Proemi del Llibre I, 
ens explicava dues coses força importants. La primera és que 

el seu treball va ser el producte d’una investigació i la segona 
que el seu objectiu era el d’evitar que amb el temps els fets 
humans més notables i singulars passessin desapercebuts6. 
D’aquesta manera, podem dir que amb Heròdot el relat deixava 

de ser mític por convertir-se en històric, ja que el seu fonament 
era tant la investigació quant els fets humans. Efectivament, 
Collingwood considera que, en tant que van ser el producte 

d’una investigació i en tant que es centrava en esdeveniments 
pròpiament humans, amb Heròdot la història va donar les seves 

primeres passes per esdevenir ciència, només pendent d’assolir 

                                                           
3
 Homer. Odisea. 235 

4
 Adrados, Francisco. Introducción als llibres I i II d’Herodoto. Historia. Barcelona, RBA-

Gredos. 2006. p. 9 
5
 Heròdot, 1:4, 5:2 

6
 Herodoto. Historia. Barcelona, RBA-Gredos. 2006. p. 85 
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una metodologia autènticament crítica.7 Aristòtil, tanmateix, va 
subestimar l’obra d’Heròdot. En general creia que es limitava a 

fets empírics i singulars dels quals no se’n podia extreure cap 
lliçó universal. La poesia, pensava, era molt més científica, ja 
que d’ella s’hi podien extreure aprenentatges universalment 

vàlids8. Tot i que Aristòtil estimava que aquesta circumstància 
debilitava el caràcter científic de la història, ara no ho veiem 
així. Efectivament, els fets que descriu la història són singulars 

i únics, això és de vital importància perquè denota el caràcter 
especial dels fenòmens que manipula la història: la seva 

singularitat, i també hem de saber que no per aquest motiu 
deixa de ser un eficient instrument d’autoconeixement per a la 
humanitat. El perquè, ja ho veurem quan analitzem el relat 

històric. 

El següent pas en l’evolució del pensament històric no va tardar 
gaire en donar-se. Amb Polibi la història adquiria un caràcter 

unitari i es dotava de direccionalitat. Polibi va ser un 
historiador grec que es va veure obligat, des del ―167 fins 

al ―150, a anar a Roma com a hostatge de la República, encara 
que va ser molt ben tractat. Com disposava de força temps de 
lleure, va reflexionar sobre la realitat històrica des de la 

perspectiva romana. Va investir els esdeveniments amb un 
sentit global i, a més a més, va armar amb una ideologia 

imperialista la ciutat del Tiber, que ben aviat es convertí en una 
Civitas Imperiosa, és a dir, en un imperi. Polibi creia que no 
existia un ensenyament més clar que el dels fets pretèrits9 i  

considerava que l’estudi de l’estructura general de la història, 
més que dels esdeveniments aïllats, ens dotava de la 
comprensió del sentit unitari del tot històric10, i aquest sentit 

unitari el va explicar com a pla de la Fortuna11. Creia que la 
història era una entitat orgànica, que els fets d’Itàlia 

s’entrecreuaven amb els d’Àfrica i els de Grècia amb els d’Àsia, 
i tots anaven dirigits cap a un únic fi.12 Darrere de tot 
esdeveniment hi havia la vida ordenada del cosmos i l’home, a 

través de la història, complia amb els deures imposats les lleis 
naturals. Entrava en la història la idea de «destí inexorable», 

cosa que condicionaria de forma crítica l’evolució de la ciència 
històrica i s’adaptaria perfectament a la filosofia cristiana. 
Després de Polibi, el desenvolupament del pensament històric 

de la Romà pagana es va caracteritzar per la seva esterilitat, de 

                                                           
7
 Collingwood, R,G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. pp. 18, 26 

8
 Aristòtil. Poètica, 1451b 

9
 Polibi. Històries. 1:1 

10
 Polibi. Històries. 4:3, 4:4 

11
 Polibi. Històries. 4:1 

12
 Polibi. Històries. 3:4 
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la qual, segons Collingowood, Livi i Tàcit, van ser els seus grans 
monuments13. I per veure novament el pensament històric 

remuntar el vol, ens caldria esperar els filòsofs cristians. 

El pensament històric cristià i el pensament medieval 
europeu 

El pensament històric cristià té el gran mèrit de comprendre 
que en la història els esdeveniments no es produeixen 
necessàriament com volen els actors, ni, tanmateix, com han 

decidit després d’haver deliberat. Agustí, en La Ciutat de Déu, 
explica que tot i que moltes accions es practiquen contra la 

voluntat divina, el Senyor és tan savi, just i poderós que tot allò 
que aparentment és contrari a la seva voluntat s’orienta 
finalment a satisfer els plans bons i justos que va preveure14. 

El pla diví, s’havia de complir, segons ell, amb l’adveniment de 
Crist, tal com Déu va prometre a Abraham, i amb la instauració 

del regne d’un nou cel i una nova terra, en la qual ningú 
recordaria el passat i només és trobaria alegria15. Així, l’home, 
a través dels seus actes, es convertia en un instrument de la 

voluntat divina. El fet de reconèixer que la història crea els seus 
propis vehicles, com manifesta Collingwood, establirà una de 
les condicions sobre les quals s’ha de forjar la ciència històrica. 

Considerant el pensament d’Agustí des dels mateixos criteris de 
distinció del britànic entre mitologia, historia teocràtica i 

història, La Ciutat de Déu no seria un autèntic relat històric. A 
banda de la concepció direccional de la historicitat i de 

l’autonomia de la història en relació amb la voluntat humana, 
l’altra aportació del pensament cristià va ser la de considerar 
que tots els pobles formaven part d’una història comuna, que 

era aquella que determinaven els propòsits divins16. Aquesta 
manera d’entendre la història és allò que denominarem història 
ecumènica. 

Els pensadors medievals no van avançar molt respecte d’allò 
que ja havien dit filòsofs com Agustí d’Hipona. Creien que la 

història responia a un pla diví, però ara volien comprendre com 
es desenvolupava. Això va facilitar que es comencés a entendre 
la història com una sèrie definida d’etapes. Tanmateix, estaven 

més ocupats en conèixer els atributs divins a través de la 
història que en entendre la història i els fets i fenòmens 
històrics17 en la seva peculiaritat. Ja en etapes prèvies al 

Renaixement, els autors van modificar el punt de vista i van 
                                                           
13

 Collingwood, R,G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. p. 40 
14

 Agustí. La ciutat de Déu. XVII:2 
15

 Agustí. La ciutat de Déu. XVII:3 
16

 Collingwood, R,G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. pp. 48, 49 
17

 Collingwood, R,G. The idea of history. Oxford. Oxford University Press. 1986. pp. 53, 56 
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reubicar l’home en el centre del relat, tot i que ara ja no era una 
entitat tan racional com creien els clàssics, sinó, més aviat, un 

ésser mogut per les passions, part essencial de la naturalesa 
humana. De totes maneres, el pensament històric renaixentista 
no va ser capaç de consolidar cap metodologia i es va haver 

d’esperar al segle XVII i a Vico perquè la història es 
desenvolupés, veritablement, com a ciència. 

Ibn  Khaldûn 

En el món àrab del segle XIV la situació era diferent i cometríem 
una greu negligència si no l'esmentéssim, ja que el pensament 

històric, en tant que ciència, era una mica més productiu. Cal 
destacar l'erudit Ibn Khaldûn, que va escriure una introducció 
a la història, The Muqaddimah. Segons ell, hi ha dues formes 

d'apropar-s'hi. La primera no és res més que informació sobre 
fets, dinasties i successos sobre el passat, elegantment 

presentats i guarnits amb proverbis. Tot això ens mostra com 
afecten els canvis als assumptes humans, la manera en què 
certes dinasties ocupen i s'instal·len en territoris cada cop més 

amplis, i com, finalment, senten que el seu món s'acaba. La 
segona seria una mica més intima. Implica especulació i tracta 
d'assolir la veritat i la comprensió de tot allò que existeix, a més 

a més d'un coneixement profund del com i el perquè dels 
esdeveniments. La història, en aquest sentit, estaria fermament 

arrelada en la filosofia. Khaldûn, anticipant Vico, va jutjar 
durament determinats tipus d'argumentacions dels 
historiadors, considerava que la seva feina era fonamentalment 

crítica, i que s'havia de preocupar per assolir la veritat. 
Menyspreava, per exemple, el sensacionalisme, que exagerava 

els esdeveniments a fi d'engrandir-los. Això conduïa a una 
manca d'autocrítica i a fer  declaracions inversemblants, quan 
allò que convenia a la història era la moderació i la justícia18. 

Criticava també el partidisme i la dependència d'informadors i 
historiadors, i creia que les fonts no sempre eren fidels, ja que 
podien documentar fets des de punts de vista distorsionats. 

Explicava, també, que en molts relats s'atribuïa als fets 
significats i intencions imaginaries, i que se'n desconeixia els 

autèntics propòsits. Khaldûn, sense cap mena de dubte, estava 
molt avançat en relació amb pensadors coetanis i crec que, en 
alguns aspectes, es podia considerar modern i científic, ja 

preocupat pel propòsit amagat en els fets, tot i que barrejava 
problemes teològics amb històrics. També comptava amb la 

natura a l'hora d'explicar l'esdevenidor de cultures i pobles, 
cosa que el va conduir, com faria després Montesquieu, a 

                                                           
18

Khaldûn, Ibn. The Muqaddimah. Princenton. Princenton University Press. 1974. p 13. 
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sostenir certes idees racistes, probablement fundades en els 
prejudicis de l'època. 

 

Giambattista Vico 

En el segle XVII, Francis Bacon, d’acord amb la metodologia 

empírica de la resta del seu programa de fonamentació de la 
ciència, va considerar que el treball de la història era conèixer 
els fets tal i com havien esdevingut, anticipant autors com ara 

Mommsen o Ranke, però qui va representar un salt de gegant 
en l’evolució del pensament històric va ser Giambattista Vico, 

per això és mereix que el revisem amb una mica més de 
profunditat. Els cartesians van tractar de fonamentar el 
coneixement històric sobre el mètode, però van fracassar. No va 

passar el mateix amb Vico, que va contribuir de forma decisiva 
a consolidar les basses sobre les quals s’alçaria la ciència de la 
història. El procés històric, segons ell, consistia en el 

desenvolupament dels llenguatges, les lleis, els costums, el 
govern i les institucions, i hi intervenien totes les nacions en els 

seus naixements, progressos i decadències19. Pensava 
igualment que la història estava feta pels humans, i que 
consistia en el desplegament de les seves activitats20. Creia que 

les nacions passaven per períodes similars de 
desenvolupament, que classificava en tres edats d’acord amb 

tres sistemes de govern21. Establia així una mecànica històrica 
que anava molt més enllà dels plans fixats per la Fortuna o per 
Déu, tot i que la providència no n’era un element aliè. Però no 

es va limitar a desenvolupar una teoria sobre l’esdevenidor 
històric, sinó que, a més a més, va presentar una metodologia 
de treball bassada en dues categories d’axiomes elementals: els 

crítics i els constructius. El crítics denunciarien els 
procediments erronis dels doctors; els constructius tractaven 

d’establir les fórmules correctes per desenvolupar un 
pensament històric productiu i fructífer. Pel que fa als axiomes 
crítics, en podem citar cinc. El primer consistia en exagerar el 

passat i en fer interpretacions fantàstiques sobre l’antiguitat 
desconeguda22. El segon era el de comparar allò desconegut 

amb coses conegudes. D’aquesta manera es produïen errors 
com ara el de considerar els temps primitius com cultes, 
magnífics i il·lustrats quan en realitat eren precaris i molt 

foscos23. Una tercera font de l’error era la de la vanitat de les 
                                                           
19

 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 349 
20

 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 330 
21

 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 36 
22

 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 120, 121 
23

 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 122, 123 
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nacions, que sempre havien cregut que anaven per davant de 
la resta i que havien estat ells qui havien descobert les millors 

comoditats de la vida humana24. Un quart error seria el de 
pensar que allò que sabem és un coneixement tan antic com el 
món25. Una cinquena fal·làcia seria la de les fonts. Consisteix 

en creure que si dos pobles han fundat institucions similars és 
que un ho deu haver après de l’altre o d’un lloc comú, però això 
va contra l’esperit creador de l’home, que pot haver descobert 

el mateix de forma independent26. Pel que fa als axiomes 
constructius, n’hem recollit quatre, que són, al meu criteri, els 

més interessants i probablement els més científics. El primer 
mostra que l’estudi de les llengües ens pot ajudar a entendre la 
història. Qualsevol llengua nacional que s’hagi conservat viva 

fins a arribar a la seva plenitud és un important testimoni dels 
costums dels primers temps del món.27 També creu que a 
través de l’estudi de la mitologia és pot entendre l’estructura 

social dels pobles28, considera que les tradicions han de 
fonamentar-se en algun element públic de veritat i que és per 

aquest motiu que s’han conservat a través del temps. La 
investigació de les fonts, tanmateix, ha de basar-se en una 
aproximació crítica29. No tots els axiomes presentats per Vico 

serien acceptats pels historiadors actuals com a vàlids i  
tampoc va separar correctament els axiomes amb els qual se 

suposa que ha de funcionar el pensament històric dels axiomes 
que regulen l’esdevenidor històric i els posa tots en una mateixa 
llista com si d’una única matèria es tractés. Això probablement 

ve donat pel fet que encara, en aquells temps, no hi havia una 
distinció bàsica entre els diferents conceptes «d’història», però 
hem de posar-nos a l’alçada dels medis i dels coneixements del 

segle XVII per entendre l’esforç que, amb força encert, va fer 
l’autor de La nova ciència per alçar sobre uns nous fonaments 

el camp històric del coneixement humà. 

Montesquieu 

Montesquieu va donar un altre pas decisiu el trajecte. 

Considerava que les institucions no van aparèixer com a 
conseqüència de les decisions humanes o de la racionalitat, 

sinó que, més aviat, havien estat producte de causes naturals 
(ja veiem que el vent no ha mancat en el pensament històric des 
de molt abans de Fernández-Armesto). Sostenia, per exemple, 
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 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 125, 126, 330 
25

 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 127, 128, 330 
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 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 144, 145, 146, 333 
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 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 151, 152 
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 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva. 156, 157 
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 Vico. Giambattista. Ciencia Nueva.149, 150 
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que va ser l’aridesa del sol qui establí el govern popular i, 
basant-se en Plutarc, ens posava com a exemple els habitants 

de les muntanyes gregues, que volien el govern popular; els de 
la plana, que preferien el govern dels principals; i els del mar, 
que s’estimaven més un govern mixt30. En general creia que la 

vida humana era un reflex de la geografia o del clima. En la 
tercera part de L’esperit de les lleis relacionava la fisiologia i el 

caràcter humans amb la climatologia i explicava com, a partir 
d’aquesta suposada realitat, les lleis s’adaptaven o s’havien 
d’adaptar per equilibrar i aprofitar els defectes i les virtuts que 

cada població havia adquirit per causa de l’entorn i arribava a 
conclusions que, segons els patrons actuals, podrien qualificar-
se de racistes, ja que defensava la superioritat dels nòrdics31. 

Sense cap mena de dubte, va caure en un reduccionisme 
naturalista difícil de sostenir des dels criteris del nostre temps, 

però anticipava una idea a partir de la qual molts historiadors 
i antropòlegs han començat a estudiar la relació de les cultures 
i les civilitzacions amb l’entorn natural i que a nosaltres també 

ens és de gran utilitat. Tot i que aquest vincle amb el medi 
ambient és insuficient per explicar els processos històrics i el 
desenvolupament de la cultura, no el podem menysprear. En 

Civilització I ja vam comentar que la civilització mateixa 
consistia en la lluita pel domini de la natura: en el control de 

les pluges construint pantans i canals per regar terres 
desèrtiques; en la desforestació per guanyar territori, alçar 

ciutats i habilitar terres cultivables; en l’edificació de barreres i 
murs per barrar el pas a depredadors; en la construcció de 
cases per  resguardar-se dels freds i dels calors extrems, etc. 

Avui en dia hi ha un factor que vincula encara més la història 
amb la natura, és el de l’escassesa de recursos naturals com 
ara el petroli. És forca clar que el petroli està causant no pocs 

problemes, i que per causa d’ell s’han provocat no poques 
guerres. La lluita pel control de la natura ha estat tant present 

en la història que els historiadors, arqueòlegs i antropòlegs es 
veuen, actualment, obligats a treballar amb naturalistes de tota 
mena, i molts problemes i incògnites de la història no es podrien 

solucionar sense la seva col·laboració. És en aquest sentit que 
Montesquiu, com Heròdot o Vico, va posar una pedra més en el 
camí que porta cap a la consolidació de la història com a 

ciència. 

Kant 

La historiologia kantiana també té molt present la natura. 
Segons ell l’home forma part de la natura i la natura té un pla 
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 Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Barcelona. Altaya. 1993. p.197 
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 Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Barcelona. Altaya. 1993. p.165 
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amagat d’evolució per a cada espècie, inclosos nosaltres32. El 
propòsit de la natura, al crear les criatures, és que cada espècie 

assoleixi la seva pròpia essència, i com l’essència de l’home és 
la racionalitat, la natura ha creat l’home perquè esdevingui 
racional. La racionalitat, tanmateix, no es desenvolupa 

individualment, sinó generació darrere generació, recolzant-se 
sobre l’experiència dels altres33 i segons aquesta orientació, la 
història seria el procés de desplegament de, no només de la 

racionalitat humana, sinó de totes les potencialitats que 
l’espècie pugui desenvolupar a través de la raó34. Kant 

proposant aquesta idea anticipava d’alguna manera un dels 
fonaments sobre el quals s’assentarà la filosofia hegeliana: la 
del desplegament de l’esperit. I considerava, com Hegel, que els 

vicis i l’ambició humana són instruments del procés històric. 
«L’home vol la concòrdia, però la natura sap què és millor per 
l’espècie i vol la discòrdia». La discòrdia i el conflicte han fet 

avançar la humanitat i quan perseguim el nostre interès servim 
la natura35. En aquest procés de desplegament de totes les 

potencialitats humanes, tant l’educació com els estats han 
d’exercir un rol fonamental. Al final, les nacions, en lloc de 
malbaratar recursos en guerres inútils, s’han de confederar; 

només així es poden centrar en la primordial tasca educativa36. 
El procés conclou amb la fundació d’un Estat cosmopolita en el 

sí del qual s’han de manifestar totes les potencialitats 
humanes37. La història de Kant és direccional, però no podem 
confondre el pla de la natura kantià amb un pla diví. La natura 

no té cap ment que pugui pensar i planificar, darrera de la 
natura no hi ha cap consciència que planifiqui res. Són les lleis 
naturals allò que empenta la humanitat cap a una direcció, de 

manera que sembla que darrera de la natura hi ha d’haver una 
intel·ligència, però es tracta només d’una mera aparença. 

Hegel 

Hegel va rebutjar l’aproximació naturalista de Kant a la 
història: la natura i la història són coses diferents i la natura 

no té història. La natura és cíclica i la història no es repeteix 
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mai, és essencialment progrés38. La història és la història d’allò 
que ha passat i per construir una història universal cal vincular 

tots els esdeveniments de forma que apareguin davant nostre 
de forma immediata. Per aconseguir-ho, s’ha d’establir alguna 
forma de connexió entre els fets, s’ha de descobrir les causes i 

els fonaments dels esdeveniments39, però s’ha proposar que la 
raó regeix el món i que, conseqüentment, la història universal 
ha de ser també racional40. 

La història universal es desenvolupa en l’àmbit de l’esperit. La 
natura intervé també en la història, però allò fonamental és 

l’esperit, ja que l’esperit ho engloba tot41.  Déu (l’esperit) i la 
seva voluntat són el mateix, i allò que la filosofia coneix com a 
«idea». Llavors, l’objecte de la història ha de ser la idea, tot i que 

projectada en la llibertat de l’esperit humà. La forma més pura 
de la idea i el lloc en què es revela és en el pensament, i 
considerada d’aquesta forma la idea esdevé «lògica». Una altra 

forma de la idea és la natura física. L’última és la del l’esperit, 
i la realitat més concreta de l’esperit està en la història 

universal42. L’esperit no és una cosa abstracte ni una 
abstracció de la natura humana, sinó una cosa completament 
individual, activa, viva; és una consciència i alhora l’objecte 

d’aquesta mateixa consciència. Totes les propietats de l’esperit 
es donen per causa de la llibertat; totes esdevenen mitjans per 

a la llibertat i totes busquen i produeixen la llibertat43. 

L’esperit en la història és un individu de natura universal, però 
determinat en un poble en general i la història s’ha d’ocupar de 

l’esperit del poble. Els pobles són el concepte que l’esperit té de 
sí mateix i, en conseqüència, allò que es desenvolupa en la 
història és la representació de l’esperit. La consciència del poble 

depèn d’allò que l’esperit sap de sí mateix, i la consciència 
última a la qual es redueix tot és que l’home és lliure. La 

consciència de l’esperit ha de prendre forma en el món. El 
material d’aquest acompliment és la consciència universal, la 
consciència d’un poble, que és, a l’encop, la dipositària de tots 

els seus fins i interessos44. L’esperit d’un poble és un esperit en 
particular, però també és l’esperit universal absolut, ja que 

només hi ha un únic esperit. L’esperit de cada poble pot 
desaparèixer, però no és res més que una part de la cadena que 
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estén l’esperit universal45. Cada nou poble és una fase de la 
conquesta de l’esperit universal i la mort de l’esperit d’un poble 

és un trànsit cap a la vida, encara que, contràriament a allò 
que passa en la natura, on la mort d’una cosa dóna pas a una 
altra cosa igual, la història de l’esperit va des de les 

determinacions inferiors fins als principis i conceptes 
superiors46. La finalitat de la història universal és que, 
d’aquesta manera, l’esperit assoleixi un autèntic 

autoconeixement i que, a partir d’aquesta cognició, es 
materialitzi o s’objectivi en un món present47. Aquest procés es 

mostra a través de fases, de forma que cada fase és una etapa 
a partir de la qual sap de sí mateix i s’alça sobre si mateix 
encarnat tota la seva veritat. La història universal, per tot això 

que hem mostrat, només pot ser l’exhibició del procés diví i 
absolut de l’esperit, en les seves formes supremes: l’exhibició 
de la sèrie de períodes a través dels quals l’esperit assoleix la 

seva veritat i la consciència de sí mateix48. 

Quan mirem precipitadament la història, només veiem les 

accions dels homes. A través d’aquesta percepció podríem 
arribar a creure que allò que mou la història són les necessitats, 
passions, interessos, finalitats, caràcters i talents individuals 

que hi ha darrere de tota activitat humana49, però ens 
enganyaríem. La realitat és que cada una d’aquestes coses no 

és res més que un instrument que l’esperit universal utilitza 
per assolir el seu propòsit50. Passa el mateix amb les relacions 
polítiques, la religió la mitologia, l’art, etc.; han de considerar-

se des de la categoria essencial de la unitat. Només hi ha un 
esperit, un principi que s’expressa i es desplega tant en la 
política (l’Estat) quant en la religió, l’art, la moralitat, la vida 

social, el comerç o la indústria, de forma que cada una 
d’aquestes coses només és com una branca d’un arbre únic, 

com ramificacions d’una arrel comuna51. La substància de 
l’esperit és la llibertat i el seu fi en el procés històric és la 
llibertat del subjecte; que tingui consciència moral i moralitat; 

que es proposi fins universals i els faci valer; que guanyi un 
valor infinit; i que assoleixi la consciència d’aquest fet. 

D’aquesta manera, el fi substantiu de l’esperit es conquereix 
amb la llibertat de cadascú52. Hi ha, per tant, en la idea de 
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història de Hegel, una autèntica idea progrés53 cap a la llibertat, 
i els esperits dels pobles són baules de la cadena 

d’esdeveniments i del procés que condueix a l’esperit al lliure 
coneixement de sí mateix54. 

Pel que fa a la relació de la història amb la natura, Hegel, com 

Montesquieu, no menysprea el poder de l’entorn natural. Des 
del moment en el qual l’esperit entra en l’àmbit de l’existència, 
es situa en el domini de la finitud i de la natura. La natura pot 

influir en l’evolució dels pobles i no ha de ser tan poderosa com 
per impedir-ne el creixement espiritual. Només quan l’home ha 

satisfet les necessitats més bàsiques pot dirigir la seva mirada 
a allò universal i més elevat. Ni la zona càlida ni la freda 
permeten una autèntica llibertat de moviments. Allà la violència 

dels elements és tan implacable que impossibilita l’afirmació de 
llibertat individual, però, en general, la zona temperada, 
principalment la septentrional, és el teatre d’operacions natural 

de la història universal55. Després, cada àmbit geogràfic es 
convertirà en la base sobre la qual es funda la diversitat dels 

pobles. L’altiplà, per exemple, constitueix preferentment la 
residència dels nòmades56. En les valls fluvials apareixen els 
centres de cultura i les nacions litorals gaudeixen d’un caràcter 

especial associat a la valentia57. 

Marx 

Marx capgirarà absolutament la filosofia de Hegel. Per Hegel la 
llibertat s’objectiva i s’alça positivament en l’Estat58. Marx 
rebutja les tesis de Hegel segons les quals les institucions o els 

estats creats per l’home són el producte del desplegament de 
l’esperit; creu, pel contrari, que són el resultat del 
desenvolupament material de la societat i de les relacions de 

producció. Aquesta seria en una sola frase, la síntesi de la 
teoria marxiana. 

Podríem incloure Marx dins del corrent de pensament 
historicista, ja que postula que l’única ciència objectiva és la 
història. Considera que les diverses institucions i formes 

d’organització social, per més injustes que ens puguin 
assemblar, no són simplement anomalies produïdes per l’afany 

de domini o de poder d’unes classes socials sobre altres, sinó 
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que són etapes necessàries de la història i del creixement social 
que han de conduir cap a una societat final, en la qual s’hauran 

superat totes les contradiccions. El procés històric, per tant i 
amb això sí que estaria d’acord amb Hegel, és inexorable i 
independent de la voluntat humana, però les contradiccions 

que impulsen aquest procés no són espirituals, sinó materials. 
La història és la història dels individus materials, de totes les 
accions destinades a transformar la natura i les condicions 

objectives de vida. 

Segons la teoria de Marx el motor de la història és la lluita de 

classes59 i totes les idees i institucions humanes depenen de 
l’estructura econòmica i social o s’han alçat per legitimar-la. La 
societat feudal va generar les condicions materials que 

causaren l’adveniment al poder de la burgesia i l’eliminació del 
feudalisme60, però la societat burgesa genera les condicions que 
creen el proletariat, el treballador assalariat, que serà qui 

liquidarà la societat burgesa61. A aquesta forma de 
desenvolupament històric, per medi del qual cada tipus de 

societat genera la seva contradicció i els elements que l’han de 
destruir, és el materialisme dialèctic. Marx considera que al 
final tot aquest procés culminarà situant el proletariat com a 

classe dominant, que suprimirà per la força totes les antigues 
relacions de producció. Això comportarà la liquidació dels 

antagonismes de classe i de les relacions de dominació, i tot ha 
d’acabar, segons Marx, en una associació en què el 
desenvolupament lliure de cadascú serà la base sobre la qual 

s’alçarà els desenvolupament de la resta. 

El positivisme 

La realitat que veu el positivisme és força diferent d’aquella 

veuen Marx o Hegel. En general, el positivisme és un sistema 
de pensament que postula que el model a seguir per entendre 

tot tipus de fenòmens, inclosos els humans, són les ciències 
naturals i la font del coneixement real no és res més que els fets 
i l’observació62. Aquesta perspectiva reduccionista és tan 

extrema que Comte considerava que, encara que la sociologia 
mereixi un atenció diferenciada, els fenòmens socials no son 

rés més que fenòmens fisiològics i parlava, finalment de la 
«física social»63. El positivistes, d’acord amb aquest principi, van 
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renunciar a obtenir nocions absolutes; a cercar l’origen i el destí 
de l’Univers; a conèixer les causes últimes dels fenòmens. Així, 

segons ells, la ciència s’havia de limitar a trobar les lleis 
efectives: les relacions invariables de successió i similitud a 
través de l’observació64. I aquesta metodologia s’aplicava 

igualment en la història. Comte, d’aquesta manera, va creure 
que a través de la sociologia podia descobrir les relacions 
causals entre els fets i va establir una teoria segons la qual la 

humanitat i el coneixement, en el seu desenvolupament, 
passava per tres estats diferents: el teològic, el metafísic i el 

positiu, i que determinarien tres tipus de filosofia diferents65. 

Els historiadors positivistes estaven molt preocupats en 
recopilar fets i van acumular una massa ingent de dades. 

Alguns, com ara Momsem i segons Collingwood, van esdevenir 
mestres del detall66. De fet, una bona part dels historiadors 
positivistes es van abocar a l’estudi dels fets individuals, més 

enllà d’encabir-los en lleis generals. Per obtenir informació 
sobre fets utilitzaven la crítica filològica, que consistia, 

bàsicament, en l’anàlisi de les fonts i la cerca dels elements més 
versemblants, rebutjant tot allò que pogués ser producte 
d’interpretacions incorrectes o ficcions procedents de l’èpica 

patriòtica o causes anàlogues. Al final, tanmateix, els 
positivistes es van centrar de forma tan extrema en els fets que 

fins i tot es van oblidar de cercar les lleis que se suposava que 
els regulaven, de manera que cada esdeveniment històric 
semblava aïllar-se de la resta d’esdeveniments. 

Tot i que aquesta perspectiva feia molt difícil la construcció de 
relats històrics més enllà de la seva exposició cronològica, 
l’escola positivista va ser força fructífera en el sentit que 

tractava de forma molt acurada les dades històriques. També 
va tenir el mèrit, al meu entendre, de considerar que en la 

història no hi ha cap necessitat ni apriorisme. 

Toynbee 

Dins de l’escola positivista podem destacar Toynbee. Toynbee 

pensava que el subjecte bàsic de l’estudi històric és un 
determinat tipus de societats, que no són altre cosa que  les 
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civilitzacions67. Creia que la història és progressiva68, que les 
forces que la mouen van molt més enllà dels àmbits nacionals 

i que la història de les nacions només es pot entendre dins del 
marc de referència la civilització de la qual formen part69. No 
creia que hi hagués una única societat, una civilització per a 

tota la humanitat70 i, segons la seva teoria, actualment, a 
banda de les societats aturades de la polinèsia, els esquimals i 
nòmades, hi ha les següents civilitzacions: la Societat Cristiana 

Occidental, la Societat Cristiana Ortodoxa, la Societat Islàmica, 
la Societat Hindú i la Societat de l’Orient Llunyà o Sínica. Però 

no parlava només de les societats contemporànies. L’estudi 
incloïa societats antigues i desaparegudes com l’Hel·lènica, la 
Minoica, la Sumèria, la Hitita, la Babilònica, l’Egípcia, l'Andina, 

la Iucateca, etc71. Pensava que es donaven certes relacions de 
filiació entre diverses societats i, per exemple, que les 
civilitzacions Iránica i Arabiga eren bessones, mentre que 

l’Occidental era filla de l’Hel·lènica72. Hi ha civilitzacions amb 
una relació familiar tan estreta que fins i tot es pot discutir la 

seva existència com a ens separats i n’hi ha sis que s’han 
derivat directament de cultures primitives precivilitzades: 
l’Egípcia, la Sumèria, la Minoica, la Sínica, la Maya i l’Andina. 

Cada societat o és primitiva o és civilitzada i la gran majoria de 
societats han estat primitives. En 1915 es va fer un estudi de 

les societats primitives i es van classificar 650. Pel que fa a les 
civilitzacions n’hi ha hagut en total i segons el seu criteri, 2173, 
però tot i que no són moltes, acostumen a ser grans en escala. 

Entre etapes civilitzades es donen períodes que anomena 
«interregnes». Toynbee es va equipar amb nombroses categories 
que li permetrien analitzar la història i emprendre la tasca de 

comparar civilitzacions. Es preocupava per uns quants 
problemes: per què apareixen i s’alcen les civilitzacions? I per 

què cauen? Podem encabir Toynbee dins de l’escola positivista 
i per respondre a aquestes preguntes utilitzarà igualment una 
metodologia positivista. Analitza fets i els vincula entre sí, 

separa diferents camps d’investigació històrica i cada camp era, 
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al seu criteri, una societat. No creia en la unitat de la història, 
ni que una civilització pogués ser la continuació o l’hereva 

d’una anterior, sinó que cada una era producte d’un procés 
històric diferent. Cada civilització, des d’aquest punt de vista, 
era un tot autosuficient. Quan una civilització canvia i es 

converteix en una civilització diferent, el contacte temporal 
entre la vella civilització i la nova és un contacte extern. Així, 
considerava que una civilització és com un fet, i un fet és una 

cosa totalment diferent d’un altre fet i del fet que hi hagi 
transmissions d’elements materials o d’altre tipus entre 

civilitzacions no es pot deduir en absolut la continuïtat 
històrica entre elles. El veritable material sobre el qual s’alcen 
les civilitzacions és una flama espiritual que crema en les 

ànimes del homes i que és molt difícil de transmetre74. Les 
experiències d’una civilització poden passar a una posterior, 
però la posterior repensa totes aquestes experiències i les 

converteix en una cosa absolutament nova. D’aquesta manera, 
no hi ha un únic procés històric, sinó que cada civilització 

engega un procés nou, i quan s’acaba aquesta civilització, 
s’acaba el procés com a tal. La història, seria així com un cúmul 
de relacions entre processos històrics, als quals els hi seria 

totalment aliena la idea de «progrés» com a cosa que va en línia 
recta cap a un lloc. 

Dilthey 

Dilthey també va estar molt influenciat pel positivisme, però 
l’impacte de Kant tampoc es pot menystenir a l’hora de valorar-

lo. Kant, en la Crítica a la Raó Pura, va alçar un sistema de 
pensament que, segons el seu criteri, hauria de convertir-se en 

el paradigma crític fonamentador de les ciències naturals i 
empíriques. La teoria del coneixement kantiana s’aplica sobre 
els fets de l’experiència, però tot i que la història també forma 

part de l’experiència humana, l’experiència històrica és força 
diferent de la natural, i el mètode de les ciències naturals no li 
és aplicable. Les necessitats, com ja sabem, ens obliguen a 

pensar sobre el món, la política, la ciència, la justícia, el 
llenguatge, l’art, etc.; la vida ha de constituir el punt de partida 

de la filosofia i la primera tasca que s’ha d’emprendre per alçar 
el món històric i les ciències de l’esperit, entenia Dilthey, és la 
de depurar els records confosos i desfigurats del gènere humà 

a través de la crítica75. Aquesta depuració és absolutament 
necessària perquè la història es troba amb una gran dificultat 

que alimenta el foc de l’escepticisme: hi ha hagut una 
innombrable quantitat de sistemes de pensament antagònics, i 
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cada un d’ells es creu amb valor universal. Així, sembla que 
s’excloguin i es refutin sense que cap tingui la capacitat de 

demostrar-se, però la realitat és que el progressiu 
desenvolupament de la consciència històrica ha conduit de 
forma inexorable al coneixement de la relativitat de tota forma 

de vida històrica76. La història de la filosofia és, des d’aquest 
punt de vista, el reflex d’aquest fet i mostra l’evolució de les 
actituds humanes davant la vida77. 

Partint de tots aquests supòsits, Dilthey va tractar d’erigir una 
critica a la raó històrica78. La font de les ciències de l’esperit ha 

de ser l’experiència, i la raó històrica ha d’esdevenir empírica79, 
però no hem de ser ingenus a l’hora d’entendre l’experiència. 
L’experiència requereix dos pols: allò observat i l’observador i 

això significa que la validesa de tota experiència s’ha de 
fonamentar en les condicions de la consciència en la qual es 
dóna l’experiència80. Tractant d’explicar el problema de la forma 

més senzilla possible, direm que no es pot olorar sense nas, ni 
veure sense ulls, i que tant el nas com els ulls tenen una 

estructura que els permet associar els olors i els colors d’una 
manera determinada, de la mateixa forma que els impedeix 
connectar-los d’una altra. El mateix passa amb la consciència 

empírica, que és el lloc en què s’acaben d’aplegar totes les 
percepcions sensibles. La configuració final dels objectes 

empírics  dependrà de l’estructura de la consciència. Així, 
«l’autèntica» natura seria com una cosa estranya, transcendent 
al subjecte que la capta, i la natura empírica una cosa que 

alcem a través de construccions sobre allò fenomènicament 
donat, sobre allò que apareix davant nostre. Aquesta era la 
perspectiva kantiana. Però aquesta orientació teòrica no 

funciona en les ciències de l’esperit. El fenòmens humans han 
de ser compresos des de la base de la condició humana81 i 

aquesta comprensió, tot i que té una base empírica, és una base 
empírica interna82. Això no vol dir que el regne de la història no 
sigui tan exterior com el de la natura. Els sons de la música, el 

llenç sobre el qual pintem el quadre, l’audiència on es 
pronuncien les sentències o la presó on es compleixen 
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condemnes reben el material de la natura, però qualsevol 
operació científica i espiritual que es faci amb aquests materials 

només cobrarà sentit per l’acció de l’esperit. L’esperit s’objectiva 
en tot això, es formen fins, s’estableixen valors i l’element 
espiritual que s’incorpora a l’objecte és allò que capta la 

comprensió83. Una altra diferència entre els fenòmens 
culturals, artístics, filosòfics, literaris, polítics, científics, i els 
naturals, que segueixen unes regularitats, és que són únics i 

irrepetibles i les ciències que els estudien s’han de fundar en la 
vivència, en l’expressió de vivències i en la comprensió 

d’aquesta expressió84. 

Així, per alçar una correcte valoració dels fenòmens històrics, 
necessitem una fonamentació filosòfica i establir una relació 

adequada entre la psicologia i la consciència85. Si volem 
entendre els fenòmens socials, hem d’entrar, d’alguna manera, 
en la consciència dels altres, però tot i que experimentem de 

forma directe la consciència pròpia, no hi ha un accés real a la 
de la resta de persones, i molt menys de la de persones d’altres 

temps. Llavors, què podem fer per salvar aquest nou abisme 
epistemològic? Aquí no n’hi ha prou amb la psicologia. L’home 
es coneix realment en la història i no a través de la 

introspecció86. La psicologia s’ocupa de l’individu, que segrega 
de la realitat històrica i social. Després, a través d’un procés 

d’abstracció, ha de determinar les propietats generals que 
despleguen els individus dins d’aquell context87. La psicologia, 
com l’antropologia, és una de les bases del coneixement històric 

i social88 però només l’historiador, que construeix la història 
amb aquelles unitats vitals (els individus); que intenta 
aproximar-se a la comprensió de les èpoques, de les classes, 

dels grups socials en general; que entrellaça les vides a través 
de les generacions, podrà comprendre la realitat d’una totalitat 

històrica89. Com la societat ens és comprensible des de dintre, 
podem reconstruir, encara que només sigui fins a cert punt i 
condicionats pels nostres estats d’ànim, projectes i sentiments, 

una imatge del món històric. La natura, ens és absolutament 
opaca i només la imaginació li confereix algun grau de vida e 
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intimitat90, però les dificultats del coneixement de les 
consciències alienes, que consisteixen bàsicament en la seva 

singularitat irrepetible i per les circumstàncies de vegades ben 
diferents a les nostres a les quals s’han hagut d’enfrontar, 
queden àmpliament compensades, ja que com jo mateix soc un 

element anàleg a la resta consciències, la seva singularitat i 
interioritat m’és, d’alguna forma, comprensible91. 

Les conseqüències del pensament de Dilthey són força clares i 

qui millor les ha exposades, al meu entendre, és Julian Marias 
en la introducció a la Teoría de las concepciones del mundo: 1) 

vivim en un món constituït directament per la temporalitat; 2) 
cada temps històric està destinat a ser superat per un altre; 3) 
tenim la capacitat de transmigrar a altres èpoques; 4) per 

entendre qualsevol esdeveniment hem de situar-lo en una data 
concreta i, 5) tot apareix en una circumstància històrica  

donada, com un resultat històric en el qual tant el passat com 
el futur estan presents92. 

III.05. Conclusions als Problemes de la història   

Aquesta exposició ens ha servit, principalment, per localitzar 

les qüestions i els conceptes sobre els quals han debatut filòsofs 
i pensadors des del moment en què Heròdot va escriure, per 
primera vegada, un llibre d’història. Amb Heròdot hem 

descobert, en primer lloc, que el relat històric ha de ser 
producte d’una investigació, i no merament de la transmissió i 

acceptació acrítica d’uns fets sobre els qual ens han informat. 
Vèiem com donava diverses versions d’uns mateixos 
esdeveniments. En segon lloc, hem vist amb Polibi com la 

història prenia un caràcter unitari i direccional. Els fets no 
simplement es donaven, sinó que es relacionaven entre ells 

impulsant el món i la societat en un sentit d’acord amb un pla 
preparat per la deessa Fortuna. Aquest mateix criteri era 
adoptat per Agustí d’Hipona, però el pla no procedia de la 

Fortuna, sinó per un Déu únic i absolut. També hem descobert 
que el desenvolupament dels esdeveniments històrics no tenen 
perquè correspondre als desitjos dels actors, ni dels homes ni 

de les nacions. 

Després del Renaixement ja no es parla únicament de la realitat 

històrica ni dels esdeveniments, veiem que amb pensadors com 
Vico comencem a parlar de la ciència històrica i de les 
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metodologies vàlides per assolir un coneixement sòlid de la 
història. Els cartesians havien fet un primer intent, però 

l’esquema utilitzat per l’italià seguia una direcció molt més 
fructífera i enriquidora. Considerava que la matèria que 
configurava la res històrica eren els fets, però que es tractava 

de fets humans i va presentar una teoria de l’esdevenidor 
històric segons la qual el motor de la història era l’activitat 
humana i la dividia en etapes successives d’evolució. 

Montesquieu va presentar una teoria naturalista i va parlar de 
la dependència entre les societats humanes i la natura, 

considerant que la vida humana era un reflex i una adaptació 
al medi ambient. La visió Kantiana també era naturalista i 
pensava que la història es movia propulsada per la mateixa 

natura i la natura dels éssers. Cada esser, i en especial l’ésser 
humà, estava destinat, com a espècie, a mostrar totes les seves 
potencialitats, i com l’home era essencialment racional, la 

història hauria de ser el desplegament de totes les capacitats 
associades a la raó. De totes maneres, segons aquest criteri, 

sembla que la història no sigui res més que una part de la 
natura i de l’evolució general de les espècies, però una part 
associada únicament a l’espècie humana. 

Per Hegel la història és el desplegament de la raó. Tot i que 
també està conformada per les accions humanes, la raó esdevé 

esperit i adquireix un caràcter autònom. En tant les accions 
humanes són racionals, la història és una concatenació de fets 
racionals i al final es desenvolupa de forma lògica, cosa que no 

vol dir que hi hagi un pla prèviament concebut, com 
pressuposaven les teologies cristianes. Allò que realment s’ha 
d’entendre és que és la mateixa estructura de la raó allò que 

arrossega els esdeveniments, que cada etapa de la història és 
un estadi necessari i ineludible. La raó de Hegel, més que un 

pla, és com un vent que sempre bufa en una direcció i només 
en una. Marx acceptarà el criteri hegelià, però per a ell el motor 
de la història és la lluita de classes, no l’esperit. La història 

també passa per períodes necessaris i ineludibles, però són les 
condicions materials de cada etapa qui genera la contradicció 

interna que ha de conduir a la següent fase, no  la raó. 

El positivisme de Comte també creu que la història passa per 
estadis, però considera que els fenòmens històrics i socials són 

una classe de fenòmens fisiològics. Pel positivisme la història 
estava estructurada per fets i l’historiador tenia que descobrir 
quines eren les lleis causals que relacionaven els 

esdeveniments i els produïen. Toynbee pensava que els 
subjectes històrics primordials eren les civilitzacions, tot i que 

les anomenava societats. Cada civilització estava constituïda 
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per un procés històric diferent i independent de tots aquells 
altres que es donaven en la sina de la resta de civilitzacions. 

Pels historicistes el relat històric també és el relat de la vida 
dels homes, i creuen que la història no té res a veure amb la 
natura. Els fenòmens històrics han de ser compresos, 

reviscuts, interpretats i això es fa perquè hem de mirar la 
història i els fets històrics amb la perspectiva de l’avui i l’ara, i 
no podem fer-ho d’una altra manera. De totes formes Dilthey 

pensava que calia fonamentar una ciència històrica valida, ja 
que no qualsevol manera de procedir en la interpretació 

històrica era correcte, encara que finalment no va aconseguir el 
seu propòsit i va caure en un cert relativisme. 

Deixant de banda que totes aquestes teories es poden discutir, 

hem de centrar-nos en els problemes que volen determinar. Jo 
els classificaria de la següent manera: en primer lloc, tracten 
d’establir amb quins materials es construeix l’edifici de la 

realitat històrica; en segon lloc, volen saber com es relacionen 
aquests elements i si responen a unes determinades lleis que 

els regulen; si la història estava prefixada per un pla, o si els 
esdeveniments històrics i les fases a través de les quals es 
desenvolupaven eren o no una conseqüència necessària de la 

mateixa natura de la història; en tercer lloc, intenten esbrinar 
com es pot alçar una ciència o pensament històric que ens 

permeti comprendre com són els fenòmens històrics i com 
funciona la història; també tracten de dilucidar quines són les 
condicions de possibilitat del coneixement històric; finalment, 

també es pregunten si l’historiador i la seva perspectiva i 
interpretació no condiciona la història i si, en conseqüència 
d’això, la història mateixa es modifica, com si no fos res més 

que una ficció en lloc d’una realitat substantiva, una res. 
Cadascú dóna la seva resposta, alguns amb més èxit i altres 

amb menys, però és aquest debat, les contradiccions i els 
diferents punts de vista qui treu a la llum molts problemes que 
d’una altra manera no copsaríem. A partir d’aquí, establerts els 

problemes, hem d’assumir riscos i presentar les nostres 
respostes. 

La primera i segona qüestions les tractarem en els apartats del 
fet històric i de les fonts de la història; el tercer problema 
l’abordarem en els del relat històric i la historiologia. El quart 

punt serà estudiat en un altre text si ho considerem necessari 
per al desenvolupament general de la investigació. 

 


