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Hasta ahora, todo cuanto ha dado color a la existencia carece aún de historia [...] ¿dónde hallar una historia del 

amor, de la avaricia, de la envidia, de la consciencia, de la piedad o de la crueldad? 
-Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia- 

Teóricamente yo mismo procedo de la vivencia… 

con la que no se sabe emprender nada y para la que se ha encontrado el título cómodo de lo irracional 

-Martin Heidegger- 

Introducció 

Les emocions fan moure el món amb passos de colom 1 . Comunament relegades a la 

consideració d'obstacles en l'elucidació del coneixement autèntic, veritable i científic; 

Aristòtil en la Retòrica, Descartes, Spinoza, Hume fins Kant, grans figures de la filosofia han 

contemplat les emocions des de perspectives diferents però coincidint en la separació estricta 

entre emoció i raó. Amb la victòria definitiva del paradigma científic i un segle XX 

especialment violent, la resposta a la urgència de la consideració de les emocions precisa 

desprendre's del llast del dualisme i conquerir una posició central en els aspectes més 

significatius de l'individu i la societat del segle XXI. 

Des de Schopenhauer i Kierkegaard fins a Nietzsche, la filosofia de l’irracional 

introdueix la potència performativa de l’emotivitat, expressada en termes de voluntat de 

viure, construcció (i destrucció) de nous valors, en definitiva, en voluntat (en voluntat de 

voluntat, com apuntaria Heidegger), en contra de la raó i la moral occidental2. Les filosofies 

de l’irracional signifiquen un atac des de posicions vitalistes molt crítiques amb els valors de 

la Modernitat (Aschmann, 2014: 57).  

L’episodi del cavall de Torí3 que va protagonitzar Nietzsche cobra un simbolisme 

especial, que ens situa en els límits de la representació de l’enfrontament entre el 

deslegitimat món de les emocions, l’afectivitat i les passions, però també el concepte de 

llibertat, enfront el dualisme cartesià, la raó instrumental que representava els ideals de 

 
1‘Pensamientos que caminan con pasos de paloma dirigen el mundo’ Nietzsche, Ecce homo. 
2 (Aschmann, 2014: 59) 'Según el diccionario DUDEN, por “irracionalismo” se entiende “la primacía de las 

emociones sobre la cognición del intelecto”. En las enciclopedias del siglo XIX, el término se conocía 

principalmente como “contrario a la razón” o como “falta de razón”. En consecuencia, se debe entender la 

imposición del racionalismo como un proceso en el que las emociones fueron siendo reprimidas cada vez más. 

En esta idea subyace la imagen de una balanza: un mayor peso de la emoción significa menos peso de la 

racionalidad y al revés'. 

3  El 3 de gener de 1889, a Torí, Nietzsche presencia un cotxer colpejant el seu cavall, esgotat, incapaç 

d'emprendre la marxa. Nietzsche, ferit en el més profund, corre i s'abraça al cavall, plorant – segons alguns 

testimonis pronunciarà les paraules: 'Mare, soc un ximple'-. Aquell dia el filòsof va perdre allò que la humanitat 

coneix com la ‘raó'. Incapaç de separar-se de la bèstia Nietzsche és arrestat per desordre públic. Però a ell ja no 

l'importa: no tornarà a parlar mai més fins la seva mort, l'any 1900. 
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progrés i la moralitat burgesa. L'abraçada de Nietzsche al cavall colpejat il·lustra el procés de 

ruptura entre el més irracional dels filòsofs i el món. 

Per què Nietzsche4? La filosofia de Nietzsche, un subtil equilibri entre estil, forma i 

sentit, està orientada a l’afirmació de l’individu, de la vida. És el millor exemple dels corrents 

filosòfics de l'esdevenidor perquè la seva crítica, adreçada als fonaments de la racionalitat, 

ens ajuda a comprendre que aquesta no constitueix una explicació completa del món sense 

les forces de la irracionalitat. Perquè si aquestes no es manifesten, poden arribar (i ho fan 

quan s'escau) a ultrapassar els dominis de l'exercici crític i observacional, desplaçant dels 

seus refugis l'evasió, que sovint deriva en malsons. Els esdeveniments posteriors semblen 

corroborar aquesta tendència a l'hipertrofia d'una raó instrumental que defuig l'individu 

davant les problemàtiques de gran abast (per exemple l'imperialisme colonial), en contra de 

les quals la irrupció del socialisme de la mà de Marx i la revolució bolxevic, l’ascensió dels 

totalitarismes i les dues guerres mundials, sinó constitueixen conseqüències lògiques, 

il·lustren la deriva del segle XX. 

Mort Nietzsche, la necessitat d'una nova transvaloració de la raó instrumental 

col·locarà a figures com Freud, Husserl, Dilthey, Benjamin, Dewey, Heidegger, Gadamer, 

Adorno, Foucault, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Ricoeur, Quine i Habermas (entre 

d'altres), davant el repte insalvable de qüestionar i reconstruir els valors d’un Occident 

desarborat, al llarg d’un procés que comprèn des de l’anomenat gir lingüístic encapçalat per 

Heidegger, rellançat per Wittgenstein, fins el definitiu i traumàtic fi de cicle de l’11 de 

setembre de 2001 (Plamper, 2015: 60); data que es considera el punt de partença del Gir 

emocional (Emotional turn), o la tendència que consisteix en la reformulació del paper de les 

emocions, ara sí, com a part inseparable dels processos de coneixement de l’individu. 

La filosofia de l’irracional troba en els estudis sobre l’emoció un impuls per explicar 

com les emocions, les passions, els afectes, les voluntats, en resum, aquelles forces 

considerades marginals en la configuració del coneixement esdevenen fonamentals per 

comprendre la profunditat i complexitat de les experiències humanes, però també per 

 
4
 Robert C. Solomon (2008:8-9).“The Philosophy of Emotions”. A: Lewis, Haviland-Jones, Feldman (ed.): 

Handbook of Emotions (pàg. 3-15). Nova York: The Guilford Press. 'Friederich Nietzsche (1844-1900) was a 

philosopher for whom passion was the watchword and reason a source of suspicion […] Nietzsche anticipated 

the global scepticism and conceptual chaos of the 20th century; like Freud, who admired him, he described (and 

celebrated) the darker, more instinctual, and less rational motives of the human mind. […] Nietzsche never 

developed a “theory” of emotions, but his distinctions were remarkable in their insight and subtlety'. 
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aprofundir en el pensament més pur: en la disciplina filosòfica5. Aleshores la filosofia cobra 

un sentit renovat que omple de sentit l’experiència passada i les expectatives de 

l’esdevenidor. 

Part I 

El Gir emocional 

1. Els Emotional studies 

Els Emotional studies constitueixen una de les tendències actuals més fecundes dins les 

ciències socials. En realitat es tracta d'una perspectiva interdisciplinar que permet la 

introducció en l’anàlisi històric, filosòfic, antropològic, psicològic, sociològic, etc., de l’emoció 

(por, ràbia, angoixa, amor) com a factor explicatiu, significatiu i determinant. L’abast 

d’aquests estudis ha estat immens i perdura en l’actualitat. 

Com explica Reddy en el prefaci del seu llibre, The Navigation of Feeling. A framework 

for the History of Emotions – obra que prenc com a referència en aquest treball que pretén ser 

una navegació de les emocions a través de la filosofia6 – ‘The fact is that there is not one 

revolution in the study of emotions going on right now, but three, proceeding almost independently of 

each other. Psychologists have found ways of applying laboratory techniques devised for the study of 

cognition to questions involving emotion, sparking one revolution. Ethnographers have developed new 

field techniques and a new theoretical apparatus for understanding the cultural dimension of 

emotions, sparking a second. Finally, historians and literary critics have discovered that emotions have 

a kind of history (but what kind is not entirely clear)’ (Reddy, 2001: X).  

En The History of Emotions: An Introduction – obra que a banda de contextualitzar els 

estudis de l'emoció, fa un anàlisi crític del llibre de Reddy -, l’historiador Jan Plamper indica 

com les diferents disciplines de les ciències socials poden beneficar-se en l’aplicació dels 

estudis de l’emoció (Perspectives in the History of Emotions, 2015. 251-296).  

La meva intenció no és parlar de cap emoció en particular, ni sobre la cerca 

 
5 (Reddy, 2001: 32) ‘Recent research has continued to confirm the analysis of Isen and Diamond in 1989 that 

emotions can be regarded as overlearned cognitive habits; they are involuntary (automatic) in the short run in 

the same sense that such cognitive habits are; but may similarly be learned and unlearned over a longer time 

frame. However, the learning of what we conventionally call emotions must often involve both deep goal 

relevance and mental control’. 
6
 Navegació des de les emocions i des de la història, atès que ‘Philosophy is a historical discipline’ (Solomon, 

2008: 4). 
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etimològica d'una passió, ni la seva genealogia7, sinó que la meva proposta tractarà sobre el 

paper que les emocions juguen en la creació i formulació de continguts i coneixements, i en la 

seva valoració com a principis filosòfics bàsics, atesa la relació dialèctica establerta entre raó i 

emoció com a part de l'estructura que contribueix als processos cognitius humans (Reddy; 

2001: 321), 'Research in cognitive psychology has also shown that emotions are virtually 

indistinguishable form cognition itself, just as they have shown that cognition is not made up of a 

single pathway of successive “automatic” processes. To make sense of this confusing but abundant 

research, Barnet and Ratner (1997) have begun speaking of “cogmotion”'. 

Una revolució que precisa la inclusió de la filosofia, com explica Peter Goldie (2012: 

2) en la introducció a The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion ‘there has been an increasing 

awareness on the part of philosophy of the importance of emotion in practical reason, combined with 

an acceptance that this is not simply an issue for empirical psychology’, fet que ha ocasionat que 

‘philosophers of mind have become increasingly interested in empirical work in other disciplines, 

exemplified by the growth of cognitive science, which is the interdisciplinary study of mind, including 

philosophy, developmental psychology, evolutionary psychology, social psychology, artificial 

intelligence, neuroscience, linguistics, and anthropology’. 

La filosofia de les emocions connecta amb el vitalisme, un corrent profund que 

recupera la vida: és la vida qui filosofa. El vitalisme detesta el determinisme, el racionalisme i 

el biologisme evolucionista. Les principals figures del vitalisme, Nietzsche, Dilthey, Henry 

Bergson i Max Scheller (Safranski, 2015: 77) convergeixen amb el denominat gir lingüístic 

que es prefigura en la filosofia del 'filòleg' més intempestiu,  Friederich Nietzsche, qualificat 

per José Maria Valverde com (1993: 22) 'el mejor prosista alemán, sino también el autor más 

consciente del lenguaje de toda su época'. 

Si l’inici d’aquest treball el situo en la crisi final de Nietzsche, el final resulta més 

dramàtic. L’historiador Jan Plamper  ens explica el perquè d’aquesta data 'Looking back, we 

can say: if there is a starting point for this boom, then it would be 11 September 2001, an event that 

catalysed a process already under way. Even before this date one could sense a general dissatisfaction 

with post-structuralism, and a new hunger for “authentic reality”, but 9/11 was like a reality shock 

that made old categories and concepts redundant, obsolete' (Plamper, 2015: 297).  

 
7 

(Solomon, 2008: 4) 'It would be a mistake, however, to put too much emphasis on the term “emotion,” for its 

range and meaning have altered significantly over the years, due in part to changes in theories about emotion'. 
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2. Genealogia de l'irracional 

¿Se puede llamar irracionalismo al esfuerzo por reconducir al pensar a su elemento? 
Martin Heidegger, 1947, Carta sobre el humanismo 

La filosofia de l’irracional (o filosofia vitalista), que podria emmarcar-se en el corrent 

fenomenològic8 prefigurat per Nietzsche i desenvolupat per Edmund Husserl, cobra una 

força inusitada amb la figura imponent de Martin Heidegger, i troba desenvolupaments 

posteriors en l’existencialisme de Jean Paul Sartre i Maurice Merleau-Ponty. Aquest 

impressionant epitafi filosòfic9 emfatitza un intent de clausura definitiva del dualisme (i 

confrontació), emotio versus ratio – també referenciat en el debat natura contra cultura -, iniciat 

en la modernitat. Es tracta d’un atac en tota regla contra la raó com a baluard dels aspectes 

significatius i determinants de l’individu, per acabar, o continuar, ja sota una nova 

perspectiva, mitjançant la filosofia de les emocions. Una filosofia ‘nova’ que es situa en el 

terreny de la interdisciplinarietat per endinsar-se en les anomenades life sciences10. 

Les dates juguen un paper rellevant en aquest treball. Un dia abans dels atemptats de 

l'11 de setembre de 2001 a Nova York sortia la primera edició del llibre considerat per alguns 

– criticat també per mols altres - pedra de toc dins els estudis de l'emoció, The Navigation of 

Feeling. A framework for the History of Emotions, on l'historiador i antropòleg de la cultura 

William M. Reddy, analitza les diferents perspectives que sobre els estudis de l'emoció ens 

ofereix l'antropologia i la psicologia cognitiva, per oferir la seva pròpia teoria, que pretén 

 
8 

(Hatzimoysis, 2012: 215) ‘Phenomenology has done more than any other school of thought for bringing 

emotions to the forefront of philosophical enquiry. The main reason for the interest shown by phenomenologists 

in the nature of emotions is perhaps not easily discernible. It might be thought that phenomenologists focus on 

emotions because the felt quality of most emotional states renders them a privileged object of enquiry into the 

phenomenal properties of human experience. That view, in its turn, might lead one to think that phenomenologists 

attend to emotional experience for its highly subjective character. On the contrary, it is the ability of emotions to 

engage with reality that makes them crucial for phenomenological analysis. Emotional experience is an opening 

to the salient features of a situation; undergoing an emotion is a way –and, for some phenomenologists, the 

principal way- in which the world manifests itself to us’. Aquesta puntualització és fonamental per comprendre la 

meva intenció en aquest treball. Perquè aquesta habilitat es manifesta especialment en períodes històrics crítics a 

través del mètode desenvolupat per Reddy, Rosenwein i altres. 
9 (Hatzimoysis, 2012: 216) ‘The theories articulated by Heidegger and Sartre build upon a view of emotional 

states variously defended by Brentano, Husserl, and Scheler, and further developed by Merleau-Ponty, Levinas, 

and Ricoeur. Among the several representatives of that tradition in the English-speaking world, one should not 

fail to mention Robert Solomon, whose rich and insightful work in that area was crucial in bringing 

phenomenological theories to the attention of contemporary philosophers of emotion’. 
10 Les life sciences troben un aliat inesperat en el transhumanisme. No vull ser fatalista però el transhumanisme 

presenta similituds preocupants amb el futurisme: exaltacions de la tecnociència similars que Heidegger o 

Benjamin van estudiar amb atenció i que presenten gairebé tots els tics del neopositivisme liberal. Si el 

transhumanisme és un temor, un somni...el vitalisme, la filosofia que defineixo de l'irracional (que és també de la 

sospita però no exclusivament); en definitiva, aquest moviment de recuperació de l'emoció representa una 

aventura de la comprensió. En la mateixa línia Habermas, Fukuyama, Kass, Pellegrino es mostren crítics amb el 

transhumanisme. 
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salvar aquestes diferències.  

En la segona part del llibre Reddy desenvolupa un estudi de cas sobre la Revolució 

Francesa aplicant la seva teoria, que vol mostrar con les emocions van determinar un dels 

períodes claus en la configuració de la modernitat. En concret, situa aquest moment crític 

com l'intent d'encabir la societat en un emotional refuge d'acord amb una lògica dels 

sentiments, que denominarà Age of Sensibility, obstruïts en l'Age of Reason, que clourà, degut a 

una sobreexposició de les emocions, amb el període del Terror (Plamper,  2015: 260). 

És el moment d’iniciar el nostre camí: cent anys després d'aquest període tumultuós, 

abans del col·lapse definitiu a Torí, Nietzsche anunciava la mort de Déu, l’arribada del 

superhome, tot plegat semblava anunciar una sèrie d’esdeveniments cabdals en la 

configuració de la post-modernitat. De seguida em vaig plantejar si l'estudi de les emocions 

permetria establir analogies (un aire de família) entre aquest període que portaria a les 

guerres mundials, i el període analitzat per Reddy: 

 Es podria aplicar un anàlisi semblant a la filosofia de l'irracional? 

 Seria possible seguir el rastre a través dels pensadors més rellevants d'aquest període 

que s'inicia amb el declivi físic i mental de Nietzsche per cloure en aquest nou gir 

emocional, detectant traces d'un paradigma de l'emoció? 

Un primer pas seria intentar reconèixer en la figura i pensament de Nietzsche aquesta imatge 

d’una època de la sensibilitat. Una suposició: l’emotivitat de Nietzsche 11  l'impossibilita 

arribar a cap solució, no hi ha ni possibilitat de clausura en el seu pensament, per exemple 

l'etern retorn representaria en cert aspecte aquest vagabundeo interno al qual feia referència 

Vattimo (1987: 150). Però resulta clar que Nietzsche tampoc contempla un tancament en fals, 

ni finals de compromís, ni terme mitjà. Seguint la terminologia de Reddy, tindria lloc aquest 

immobilizing the navigation of feeling (Plamper, 2015: 261). Així, Nietzsche protagonitza d'una 

manera exemplar l'enfrontament entre emoció i racionalitat. És aleshores la filosofia 

nietzschiana la intuïció que prefigura el gran trasbals del segle XX? 

Un altre aproximació possible seria a partir d'identificar la voluntat de poder amb 

una exaltació de la passió i els sentiments dins el clima emocional de la seva època; aportaria 

d'alguna manera coneixements significatius sobre la realitat política, social i cultural del 

 
11 Més endavant es relacionarà la teoria de Reddy i el concepte clau emotive amb el gènere per antonomàsia 

nietzscheà, l’aforisme. 
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moment? (Rosenwein, 2010: 10). Altrament, referint-se a l’exaltació de les passions de 

Nietzsche, el filòsof Robert C. Solomon (2008: 8-9): ‘His celebration of passion scared the wits out 

of a great many philosophers in Europe, however, who saw more than enough passion and 

irrationality in World War I and then the rise of National Socialism in Germany. Accordingly, the 

ancient celebration of reason would once more rule philosophy, and emotion was again relegated to the 

sidelines’.  

Malauradament el següent episodi, la gran obertura de l’ésser (el Dasein) iniciada per 

Heidegger, coincidiria amb l'altre gran catàstrofe del segle (les guerres mundials, que poden 

considerar-se un únic conflicte amb una pausa). Es podria identificar aquest període com la 

darrera Age of Sensibility?. S’han escrit milers de pàgines sobre aquesta oda a la desraó que es 

va desfermar (ja no es parla de la intuïció nietzschiana sinó de la confirmació del desastre 

heideggerià) sobre una civilització que confiava en els pressupostos de la Il·lustració.  

També cediria, dolorosa i vergonyosament, Martin Heidegger; una de les ments més 

brillants del pensament contemporani, deixeble d’Edmund Husserl i mestre de Hans-Georg 

Gadamer; arrossegant-los (en diferents graus) a l’escenari d’un trencament total que 

compren els darrers corrents filosòfics, abocant-los al terreny de l’existencialisme, l’absurd, la 

nàusea i el compromís polític. Finalment Maurice Merleau-Ponty recuperarà la noció del cos 

i la percepció dins el terreny fenomenològic, un camí poc transitat, que sembla propici pels 

desenvolupaments posteriors dels Emotional Studies. També l’últim il·lustrat, el filòsof Jürgen 

Habermas, recuperarà la idea de l’esfera pública, una resposta a les crítiques 

‘emocionalment’ pessimistes d’Adorno i Horkheimer. Però serà la figura emblemàtica de 

Hans-Georg Gadamer, deixeble de Heidegger, pare de l’hermenèutica i filòsof de la 

comprensió, qui jugarà un paper inesperat en aquest treball. 

A mesura que ens endinsem en aquest relat, més enllà de les idees, si es planteja la 

qüestió com un enfrontament entre raó i emoció persisteix una sensació profundament 

incòmoda. Ja no es tracta de jutjar quin paper juguen les emocions en aquest atac contra la 

raó, sinó de qüestionar el paper de les emocions com a condició del coneixement. Resulta 

imprescindible, doncs, plantejar-se una sèrie de preguntes:  

 les emocions, irreductibles a l’esquematització i la classificació, han variat quant a la 

seva significació en funció de les diferents cultures, èpoques i moments històrics?: De 

quina manera?  
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 I no menys important: què és una emoció? Aquesta és una qüestió sobre la qual no 

s’ha arribat a cap entesa i que avui constitueix pedra de toc de les diverses corrents 

sobre els estudis de l’emoció. 

En aquest treball em vull centrar en el joc i la definició de l'emoció a través d'un recorregut 

que comença amb Nietzsche (un punt de partença únic per la seva rellevància i enorme 

càrrega simbòlica), fins els nostres dies, per sintonitzar amb un corrent probablement 

invisible, però profund, que connecta l'emoció dins la racionalitat, o l'inrevés. Es tractaria de 

trencar aquest biaix que consisteix en apartar racionalitat 12 i emotivitat en camps, hemisferis 

diferenciats, i voler donar explicacions causals a partir d'uns resultats a posteriori seguint 

l'elecció de dues vies separades, quan en realitat parlem d'una mateixa acció conscient amb 

diferents realitzacions. 

El filòsof nord-americà Robert C. Solomon13 ho explica de la següent manera: ‘The 

study of emotion in philosophy is, accordingly, not a detached and marginal discipline, but the very 

core of our inquiry into ourselves and our own natures. It was Socrates, the great champion of reason, 

who took as his mottos the slogan at Delphi (“Know thyself”) and the rather extreme injunction that 

“The unexamined life is not worth living.” But part of that knowledge, surely, is our understanding 

and appreciation of our emotions, which are, after all, much of what makes life worth living’. 

3. El Gir Emocional. Perspectiva històrica i controvèrsies 

Es pot considerar que els treballs de William James - What Is an Emotion? - i Carl Lange 

apareguts l'any 1890 en l'obra conjunta The Principles of Psychology, a favor de la consideració 

de les emocions com meres percepcions dels canvis corporals14, donen el tret de sortida als 

Emotional Studies.  Les emocions, que havien jugat en un terreny proper al de les muses, 

ingovernables i lloades, però gradualment oblidades dins els àmbits del coneixement, passen 

a ser objecte d'estudi de la (nova) disciplina psicològica 15 , que serà l'encarregada, fins 

 
12

 ‘I have argued elsewhere (Elster, 1999a, Ch. IV) that the answer, by and large, is negative. Emotions can be 

instrumentally useful and biologically adaptive, but since (i) they are tipically unchosen and (ii) rationality can 

be a feature only of choice, I conclude that they cannot be rational’ (Jon Elster. 2010: 264) “Emotional choice 

and rational choice”. A: Peter Goldie (ed.) The Oxford Handbook of Philosophy of Emotions (pàg.  263-281). 

Nova York: Oxford University Press. 
13

 Robert C. Solomon (2008: 14). “The Philosophy of Emotions”. A: Lewis, Haviland-Jones, Feldman (ed.): 

Handbook of Emotions (pàg.  17-31). Nova York: The Guilford Press. 
14 

Fortament criticat perquè l’estat d’arousal fisiològic, per si sol, no permet induir cap emoció (Rodríguez 

González M., 1999: 105). 
15 

El conductisme tampoc podrà diferenciar les emocions. 
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l'actualitat, de la mà de les neurociències, de proporcionar els criteris de veracitat  - i decidir i 

definir què és una emoció? - als enunciats que des de les diferents aproximacions (inclosa la 

filosofia) es realitzen sobre les emocions. 

A partir de la dècada dels 60 del passat segle XX s'imposen dues perspectives: la de 

psicologia cognitiva i la del constructivisme social. La primera afirma que les emocions 

formen part dels processos de percepció, i són valoratives, negant la seva irracionalitat. Són 

el resultat dels judicis basats sobre dos pressupòsits bàsics: si qualsevol cosa és bona o 

dolenta, beneficiosa o perjudicial, plaent o desplaent. A continuació segueixen els diferents 

signes emocionals (palpitacions del cor, increment del ritme respiratori, etc.), més o menys 

coneguts, i que poden ser controlats fins a cert punt, mentrestant altres signes i processos 

pertanyent allunyats a la percepció immediata.  

Un punt de coincidència entre els cognitivistes és la creença generalitzada en un 

corpus bàsic d'emocions universals, però aquests són sentits, expressats i experimentats de 

diferents maneres segons cada cultura. El constructivisme social, que pot ser fort o feble, 

afirma que les emocions estan construïdes socialment. Es nega la idea d'un paquet 

d'emocions bàsiques, destacant el paper de la cultura com a possibilitat única en la 

construcció i representació de les emocions. En contrast no s'interessen en els mecanismes 

interns dels processos de les emocions (Rosenwein, 2002: 836-837). 

Constitueix un lloc comú, i per això seguirem a Jan Plamper (2015: 12) en la 

utilització en un sentit ampli de les emocions com a meta-concepte, que en el món anglosaxó 

s'equipara sovint al mot feelings16. Sentiments i emocions que ja no es poden considerar lligats 

a la representació simbòlica, l'expressió artística, els augments d'adrenalina, les acceleracions 

del ritme cardíac i els rubors sobtats  (Reddy, 2001: 31) 'But as notion of «voluntary» and 

“conscious” have broken down, and as thinking has increasingly been regarded as reflecting multiple 

levels of activation, attention, and coherence, it has become difficult to sustain the distinction between 

thought and affect'. 

La mateixa naturalesa del fet considerat fundacional, els atemptats de l’11 de 

setembre de 2001, actua d’una manera distorsionant quant a la diferent aproximació als 

 
16 

En aquest treball seguiré la distinció anglosaxona que considera que els sentiments (feelings) són components 

necessaris de les emocions, que naturalment són molt més que meres sensacions o sentiments. Però hi ha un ardu 

debat no només sobre el significat de cada concepte, sinó sobre la definició de qualsevol d'ambdós, junts o 

separats: 'despite the many positive findings this new research has generated, the revolution [of emotions] has 

done little to clear up the vexed question of what, exactly, emotions are' (Reddy, 2001: ix). 
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aspectes relacionats amb els estudis de l’emoció. S'ha produït una autèntica precipitació de 

metodologies i aproximacions, provocant una sobreexposició interdisciplinar que ha 

ocasionat malentesos, per exemple, l'apropiació del discurs de la neuropsicologia per part 

d'alguns estudiosos de les ciències socials poc preparats per qüestionar els processos 

científics, els quals incorporen pràctiques més eficients quant a l'obtenció de resultats 

versemblants, i a la formulació d'enunciats que resulten falsables amb comoditat.  

Al contrari, les narratives de les ciències socials, que precisen del joc interpretatiu i les 

dinàmiques hermenèutiques corresponents - activant actors i agències, institucions, etc. - 

corren el risc de caure en el terreny de la sobre-interpretació17. Com afirma l'historiador Jan 

Plamper (2015: 298-299) 'The epistemologies of the neurosciences and of history work according to 

different rules. In the former, causality, variables, internal, external, and ecological validity are 

important watchwords. Results are often only thought to have substance if the experiments from 

which they come can be frequently replicated; that repetition under the same conditions leads to the 

same results. For this reason, natural scientist are much more used to a rapid turnover of “truths”. It 

is not for nothing that Nobel Prizes are awarded sometimes decades after a discovery has been made. 

Historians who make use of neuroscientific findings should always keep these different temporalities in 

mind'. 

El debat actual al voltant de l'enfocament en els estudis de les emocions, representat 

exemplarment en el llibre de l'historiador i antropòleg cultural William M. Reddy, es situa en 

la necessitat de 'bridge the gap' (Plamper, 2015: 254) entre les visions antropològiques i 

etnogràfiques del constructivisme social (Rosaldo; Abu-Lughod; Lutz; Grima), que 

comporten les tradicionals acusacions de relativisme, i els universalistes-essencialistes 18 

(Darwin, 1889/1998; Ekman19, 1972; Goldie, 2012), per la (massa sovint) simplificació de les 

 
17 

Bàsicament la crítica s'adreça als post-estructuralisme: Derrida, Foucault, etc. Però també, soc conscient, 

s'estén a certa pràctica discursiva incorporada als relats filosòfics, per exemple, però també a altres disciplines 

socials. No vull amb aquest comentari sinó problematitzar prèviament a l'anàlisi. Un exemple també el trobem 

en les alternatives hermenèutiques de Rorty i Ricoeur que rebutgen el metallenguatge filosòfic en contra d'una 

interpretació literària i creativa (Nájera, 2003: 539). 
18 

(Plamper, 2015: 299) 'Since the nineteenth century the study of emotion has turned upon a polarity between 

social constructivism and universalism'. 
19 

(Plamper, 2015: 149) 'Ekman is best known for his theory of the basic emotions that people of all cultures are 

said to have, and which they are able to recognize in others. The basic emotions are happiness, anger, disgust, 

fear, sadness, and surprise. What theses conceptions might mean in the English language as opposed to their 

translations in other languages seems to be of little relevance, since for Ekman the expression of emotion is not 

something that occurs in language, but is instead physical, to be read in the face'. (Reddy, 2001: 12) ‘In the 

1970s Paul Ekman, Carroll Izard, and their associates tried to get beyond these difficulties of definition by 

linking emotions firmly with facial expressions’. 
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emocions a un paquet bàsic universal, una reductio ad absurdum que porta aparellades 

ingerències polítiques, sobretot dins l'escenari actual nord-americà, un territori hostil a les 

manifestacions de la diversitat. 

Igualment insatisfactòries li semblen a Reddy les aproximacions de la psicologia 

experimental, que continua mostrant una preocupant adhesió al dualisme cartesià, que 

implica (2001: 66) 'a sharp distinction between mind and body, of a kind that has been widely 

criticized by philosophers going back as far as Hegel, and including twentieth-century giants as 

diverse as Heidegger, Dewey, Wittgenstein, and Quine, to name but a few'. Per aquests motius 

Reddy, basant-se en l’antropologia i la psicologia cognitiva, intenta aportar una solució al 

dilema post-estructuralista, contemplant la variabilitat de les emocions dins els contextos 

culturals diferenciats, però sense renunciar als enunciats que validin un espai emocional 

'neutre' que garanteixi drets i llibertats fonamentals, que altrament podrien ser (i són) 

qüestionats. Altrament, no es poden excloure les consideracions que des de l'ètica volen 

confirmar la complementarietat dels sentiments i la raó pràctica (Camps, 2011: 4), sens dubte, 

un principi necessari en l'actualitat on el discurs filosòfic vitalista retroba, per fi, raons 

intempestives.  

4. The Navigation of Feeling. A framework for the History of emotions 

La navegació comença amb una exposició crítica de les diferents respostes que sobre les 

emocions sostenen la psicologia cognitivista i l'antropologia. Reddy dirigeix l'atac principal, 

des d’un punt de vista teòric (però com es veurà amb greus implicacions), contra el post-

estructuralisme, posant l'accent en l'error conceptual del concepte de signe (signifier-signified) 

al que oposa el de traducció (translation20) (Alcoff, 1996; Quine, 1969). Reddy  vol mostrar 

com el grau d'indeterminació del procés de traducció, inherent a qualsevol operació 

d'interpretació i declaració de continguts verbals i no verbals, evita el paradigma post-

estructuralista del discurs, que titlla d'insuficient i ineficaç. El considera determinista, atès 

que no ofereix cap redempció ni possibilitat d'alterar l'ordre establert, ni corregir les 

injustícies, ni valorar adequadament actuacions polítiques.  

El punt principal de la seva teoria, que Reddy anomena Teoria dels Emotives, 

 
20 

Penso que no seria correcte traduir aquest conceptes, que mantindré en l'original en anglès, així com les 

definicions del mateix Reddy, perquè considero que part de l'esforç teòric lleu en la importància de mantenir amb 

exactitud els conceptes claus. Així doncs, seguiré utilitzant aquests conceptes, la meva ‘capsa d’eines’ en 

l’original en anglès. 
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estableix una relació directa entre els principis de la psicologia, i el concepte de procés 

cognitiu, amb el de traducció. Aquest pas és cabdal perquè li permet establir una relació 

directa entre el llenguatge i el ‘món de les coses’ (Reddy, 2001: 64-65) ‘It allows one to say, 

meaningfully, that there are kinds of thought that lie “outside” of language, yet are intimately 

involved in the formulation of utterances. Emotions, I will argue, are among the most important of 

such kinds of thought; and, when we speak of our emotions, they come into a peculiar, dynamic 

relationship with what we say about them. I will formulate a theoretical framework for comprehending 

this peculiar dynamism of emotional expression’.  

En una entrevista concedida a l’historiador Jan Plamper  (2010: 239) el mateix Reddy 

fa una puntualització sobre el concepte emotives ‘The concept of “emotives” provides a way out of 

the poststructuralist dilemma only if one accepts, in advance, that there is something beyond 

language. This does not have to be conceptualized in a Kantian way, as a Ding an sich beyond our 

understanding. If one likes, the “something” that is beyond languages within the “self”, or within 

“experience”, or at least as a precondition to the existence of meaningful speech’. 

Ara si, val la pena destacar la crítica principal de Reddy al post-estructuralisme (2001: 

318): ‘Posing as a root-and-branch critique of the Western conception of the subject and of 

subjectivity, post-structuralism denied the existence – except as a byproduct of certain discursive 

structures – of intention, experience, choice, perception, and desire. Even the presence of other persons 

was a metaphysical illusion by Derrida’s accounting. To Foucault, the “self” was not something that 

could be free or imprisoned but a product of certain discursive and disciplinary orders – the self was 

the prison to be escaped from. But to make such a radical attack on Western common sense while 

saying nothing of emotions is peculiar to say the least’. 

Reddy afirma que el concepte de traducció, que es deriva de l'speech-act theory de J. L. 

Austin, s'adiu als diferents codis que actuen tant en l'activació del material cognitiu com dels 

processos d'atenció, dels quals les emocions es podrien representar com cadenes de material 

activats simultàniament, i amb molta llibertat, de manera que escapen als processos de 

traducció. Aleshores, per què la importància de la traducció si resulta manifesta la seva 

incapacitat operativa d'interpretar les emocions? Perquè és en aquesta xarxa d'inputs de 

material cognitiu lliure, millor dit, és en aquest caos on es genera la riquesa de les emocions i 

la variabilitat de la seva expressió, de la seva manifestació i interpretació. Constitueix una 

mena de joc heurístic que no dirigim nosaltres completament, atès les emocions, realment, 
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desborden la capacitat de control en els processos cognitius, que s'escapen i reverteixen en 

un procés de requalificació que alimenta nous processos. Paradoxalment l'individu és, 

finalment, protagonista de la seva pròpia experiència i no mer testimoni d'un discurs 

imposat, segons la crítica de Reddy al post-estructuralisme. 

4. 1. Quadre conceptual de Reddy 

A continuació aprofundim en les afirmacions sobre les emocions que comencen a clarificar la 

teoria de Reddy, com per exemple 'Emotion words, however, do have a direct impact on what they 

are supposed to refer to; this fact separates the question of emotion decisively from the question of 

perception', que dona pas a un concepte clau, el d'emotives: ’The world emotives operate in 

includes more. This world includes attention; activated thought material; and translation as the 

fundamental task of attention. In this sense the concept of “emotives” is quite a departure from speech-

act theory’. Arribats en aquest punt Reddy ha declarat dos punts fonamentals de la seva 

teoria:  

a) fundar una classificació universal de persona políticament rellevant, que permeti els 

judicis ètics i morals en contra dels criteris relativistes de la post-modernitat (Reddy, 

2001: 104-105). 

b) restaurar l'agència i la significació històrica del 'jo' disgregat pel dualisme cartesià i el 

subjectivisme (Reddy; 2001: 319-320) 

Però no serà fins el desenvolupament del concepte d'Emotional Liberty que Reddy (2001: 112-

113) afirmi que els emotives, a banda d'exercir un lligam entre la vida social i la política, 

poden contribuir a configurar les relacions entre individu i societat, reformulant la idea de 

llibertat. Es tracta d'una idea molt ambiciosa que Reddy justifica davant la preocupant 

inhibició de les diferents disciplines i dels estudiosos de les emocions a l'hora d'aplicar els 

coneixements en la millora de les condicions de l'individu; crítica especialment dedicada a 

historiadors, filòsofs i psicòlegs de les emocions, però que no tarda en adreçar-se a 

l'antropologia.  

En resum Reddy creu que la manca de compromís ha resultat en un relativisme 

perjudicial en la defensa dels drets i les llibertats de l'individu. Però la tebiesa en la capacitat 

crítica també ha afectat l'anàlisi històric, impossibilitant l'estudi de la història de les 

transformacions de les emocions. Tot això per l'absència d'una base conceptual suficient: 
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aquesta és la tasca que es proposa Reddy en la segona part del llibre, dedicat a l'anàlisi del 

sentimentalisme durant la França revolucionaria. 

Per què són tant importants les implicacions de la política en la vida emocional? 

Perquè les emocions de l'individu respecte les institucions varien en funció del període 

històric i les circumstàncies, però sense una definició pertinent dels continguts emocionals, i 

de les seves transformacions, no es poden establir valoracions que facin de mitjanceres entre 

aquest i les diferents institucions, estats, etc.; això es palesa especialment en l'anàlisi històric, 

exclusivament centrat en els aspectes relacionats amb les institucions i l'impacte sobre 

l'individu sense valorar les implicacions que suposen respecte les emocions, i en  els estudis 

antropològics, però aquests, per por d'incórrer en etnocentrisme, s'han mostrat contraris a 

qualsevol judici valoratiu.  

Finalment Reddy es pregunta si és vàlid que l'antropologia qüestioni els valors 

occidentals en relació a la seva actuació respecte el món (per exemple el colonialisme i 

l’ulterior descolonització), mentre es nega en rodó a emetre judicis valoratius respecte 

conductes d'altres cultures, per exemple, l'ablació. En paraules de l'autor (2001: 118): 'We need 

a conceptual frame that acknowledges the importance of management (as opposed to construction) of 

emotion, that allows political distinctions among different management styles on the basis of a concept 

of emotional liberty, and that permits the narration of significant historical shifts in such management 

styles'. 

4. 2. La 'capsa d'eines' 

Ha arribat el moment d'exposar la manera com penso dur a terme aquest treball; també es 

palesa la necessitat d'explicar la manera en què es relacionen els continguts filosòfics amb 

tota la trama que aniré desplegant. En primer lloc, faré servir la 'capsa d'eines' conceptuals 

(descrita en l'apartat anterior) desenvolupada per Reddy en el seu llibre; a grans trets, 

constitueix un feix d'estratègies destinades a l'aplicació directa; peces que encaixen 

necessàriament en l'elaboració de la teoria. Són prou descriptives; passem a exposar-les 

(Reddy, 2001: 129): 

 emotions. Goal-relevant activations of thought material that exceed the translating capacity of 

attention within a short time horizon. 

 emotives. A type of speech act different from both performative and constative utterances, 

which both describes (like constative utterances) and changes (like performatives) the world, 
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because emotional expression has an exploratory and a self-altering effect on the activated 

thought material of emotion. 

 emotional management. Instrumental use of the self-altering effects of emotives in the service 

of a goal. May be subverted by the exploratory effects of emotives.  

 emotional navigation. The fundamental character of emotional life. Emotions are a sphere of 

'fugitive instrumentalism' in which the exploratory and self-altering effects of emotives 

sometimes work in tandem, cooperatively, under the guidance of certain high-priority goals 

and, in other instances, part ways, such that the individual may either sink into 'self-

deception' or undergo a 'conversion experience. 

 emotional liberty. The freedom to change goals in response to bewildering, ambivalent thought 

activations that exceed the capacity of attention and challenge the reign of high-level goals 

currently guiding emotional management. This is freedom, not to make rational choices, but to 

undergo or derail conversion experiences and life-course changes involving numerous 

contrasting incommensurable factors. 

 emotional suffering. An acute form of goal conflict, especially that brought on by emotional 

thought activations. Political torture and unrequited love (both in the Western context) are 

examples of emotional suffering. 

 emotional effort. Maintaining a goal or action plan in spite of rising suffering due to goal 

conflict. 

 emotional regime. The set of normative emotions and the official rituals, practices, and 

emotives that express and inculcate them; a necessary underpinning of any stable political 

regime. 

 induced goal conflict. The effects at a distance (that is, the deterrent or exemplary effects) of 

policies of punishment, torture, exclusion, or imprisonment which sanction deviance from an 

emotional regime.  

 emotional refuge. A relationship, ritual, or organization (whether informal or formal) that 

provides safe release from prevailing emotional norms and allows relaxation of emotional 

effort, with or without an ideological justification, which may shore up or threaten the existing 

emotional regime. 

Segons afirma Reddy (2001: 129) aquest conjunt d'eines conceptuals és suficient per efectuar 

qualsevol anàlisi històric segons uns requeriments etnogràfics suficientment rics, sensibles a 

les diferències i la diversitat, alhora que competents quant a l'ulterior interpretació política. 

Així doncs, aquest serà l'aparell conceptual que faré servir pel meu breu estudi centrat en 

figures centrals de la filosofia de l'irracional, o vitalistes. El meu objectiu és doble: 

 Un exercici on es palesi la conveniència dels Emotional Studies, centrat en la història i 

la filosofia de les emocions, i en particular en les teories de Reddy, aplicats als 

testimonis vitals dels grans pensadors, analitzant breument la seva trajectòria 
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personal i intel·lectual i palesant la rellevància de les emocions en el context històric. 

 Posar de manifest la importància de les emocions en els processos cognitius, fins i tot, 

en aquells considerats purament intel·lectuals, entre els quals, la filosofia, 

tradicionalment considerada una activitat exclusivament racional, al marge de les 

emocions, pot desentranyar conclusions sorprenents. 

Abans, però, és necessari i convenient ressaltar algunes crítiques dirigides als Emotional 

Studies en general, i a les teories de Reddy en particular. 

4. 3. Crítiques al treball de William M. Reddy 

A continuació un recull molt breu de crítiques – més endavant ja entraré en el detall de les 

diferents posicions quant als emotional studies des de la filosofia de l'emoció -, des de les més 

generalistes que qüestionen la pertinència de la història de les emocions, fins les més 

específiques: 

 Burke (2006: 136) qualifica les aportacions de la història de les emocions (citant els 

treballs de Reddy i del matrimoni Stearn), com un nou gir interpretatiu que precisa 

ser calibrat i assenyala un dilema fonamental: aquests han de decidir-se sobre si són 

maximalistes o minimalistes en la seva aproximació històrica. Si trien la darrera opció 

‘se ven constreñidos al estudio de las actitudes conscientes hacia las emociones. Producen una 

sólida historia intelectual, mas no se trata en realidad de la historia de las propias emociones’; 

en canvi si trien l’opció maximalista, Burke afirma la impossibilitat d’aportar resultats 

comprovables. 

 Rosenwein (2002: 241) critica que Reddy privilegia les paraules per sobre d’altres 

formes de comportament emocional (per exemple expressions, gestos, signes 

corporals i facials), que altres cultures juguen un paper més important que les 

afirmacions o les declaracions. També argumenta (a: Plamper, 2015: 70) que el 

concepte d'emotional communities és més obert i plural que el d'emotional regime de 

Reddy. No obstant aquest darrer forma part d'un quadre conceptual, que no té el 

concepte de Rosenwein, i per tant no es veu llastrat.  

 Plamper (2015: 252-253) qüestiona fins a quin punt un model de declaració sobre les 

emocions pot influir sobre declaracions que no tenen res a veure amb elles. Referint-

se al concepte d'emotives, Plamper es pregunta sobre quin és el seu domini 'real'. Per 



Genealogia de l’irracional: la raó intempestiva i el gir emocional 

Jordi Romero Bastida 

18 

 

exemple, en el camp de la ciència, fins a quin punt resulten pertinents les declaracions 

emocionals? 

5. La perspectiva de les emocions en la història 

A continuació faré una breu aproximació a l'anàlisi històric a través del concepte d'emotional 

communities de la historiadora Barbara Rosenwein. També aprofito per introduir un breu 

comentari sobre els obstacles que es presenten, així com la pertinència de la teoria de Reddy 

en l'anàlisi filosòfic, que desenvoluparé en la segona part d'aquest treball. 

Conscients de la importància de la tria de les fonts en l'estudi de les emocions, els 

historiadors consultats en aquest treball (Plamper, 2015: 33; Rosenwein, 2010: 12-13; Reddy, 

2001: 260-264) detallen la idoneïtat de les fonts emprades i les possibilitats d'anàlisis que 

ofereixen, així com diverses recomanacions. Totes han resultat útils perquè no sempre resulta 

senzill comprendre la relació entre l'expressió, la convenció i l'emoció dins els diferents 

contextos. 

En el cas d’aquest treball, que precisa una aproximació a la vida i obra de grans 

pensadors des de la perspectiva dels estudis de l'emoció, es palesa la necessitat de: 

 Estudiar el treball de Reddy, pedra de toc d'aquest treball. 

 Conèixer els principals autors dels Emotional Studies relacionats amb l'àmbit de la 

història, la filosofia i la psicologia; aquesta darrera està íntimament relacionada amb 

la filosofia perquè una de les meves preguntes: fins a quin punt es dona la separació 

emoció/raó té implicacions directes en el pensament filosòfic. 

 Conèixer suficientment els aspectes més rellevants de les gran figures filosòfiques. 

Però sobretot es tracta d'establir una relació coherent entre la biografia i l'obra 

ressaltant la significació de les emocions en el seu pensament. 

 Feina de contextualització global: històrica, del pensament i la ciència, etc., dins el 

panorama de les emocions. 

En l'influent article de 2002, Worrying about Emotions, la historiadora Barbara Rosenwein va 

posar de manifest la rellevància de l'estudi de les emocions en l'àmbit de la història a través 

d'una contextualització de la història de les emocions que es remunta a les figures de Febvre,  

Huizinga, Bloch i altres. En aquest article Rosenwein introdueix el concepte d'emotional 
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communities, que com es veurà presenta semblances amb el d'emotional regime de Reddy.  

Un comentari en referència al treball de Reddy ha estat especialment rellevant per mi 

en la segona part d'aquest treball (2002: 839) 'In Reddy's hands, intellectual history becomes 

critical to emotions history rather than antithetical to it. Furthermore, Reddy revels in sources that are 

stereotypical, the kinds of materials that other historians might reject or query as “insincere”. 

Arguing that sincerity itself is culturally managed, Reddy sees “official” representation of emotions as 

effective, if imprecise, shapers of individual representations'. Aquest punt, que considero clau, 

constitueix la principal argumentació a favor de la possibilitat de donar una explicació 

fonamentada tant en el pensament, com en els diversos testimonis personals dels filòsofs 

vitalistes, del seu moment i de les seves emocions, i considero que sobre ell descansa la 

pertinència d'aquest treball. Com explica Rosenwein (2002: 845) 'The new narrative will 

recognize various emotional styles, emotional communities, emotional outlets, and emotional 

restraints in every period, and it will consider how and why theses have changed over time. Once we 

have embarked upon that narrative (and some already have), we may stop worrying about emotions in 

history and begin to enjoy them'. 

Narrativa que intentaré traslladar seguint les pautes dels Emotional Studies sense 

perdre de vista el treball de Reddy. Com descriu Rosenwein (2010: 24): ‘a history of Germany 

between the two world wars should include a discussion of not only the economy, the relations 

between men and women, the ideologies of communism, fascism, and liberalism, and so on, but also 

the emotions that were privileged –and denigrated- during that period by various dominant and 

marginal groups’.  

5. 1. Com s’identifiquen les emotional communities? 

Jan Plamper (2015: 69-70) explica com identifica Rosenwein les emotional communities. Com a 

medievalista, Rosenwein identifica un col·lectiu (per exemple, un monestir, una vila, etc.) i 

selecciona tota mena d’informació referent al grup, que inclou documentes administratius, 

cartes, cròniques, etc. Fa un recull d’emotion words parant atenció en possibles patrons, estil 

narratiu, el gènere etc. A continuació revisa les teories contemporànies de l’emoció. Com que 

les emocions també es palesen en altres disciplines i expressions, com l’artística, s’han 

d’observar les imatges, etc. Una vegada recopilat el material s’extreuen les emotion words més 

freqüents i significatives, fa l’anàlisi qualitatiu tenint cura de les funcions normatives 

implícites i explicites dels emotion words i la variabilitat temporal susceptible d’estudi. 
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Per cloure Rosenwein (2002: 845) destaca la importància dels aspectes de la vida 

emocional d'una comunitat, i dels seus sistemes de creences i emocions, descuidats 

tradicionalment, com a part imprescindible en la recerca històrica. En el cas del meu treball, 

els filòsofs vitalistes seran tractats com una comunitat emocional. Només així, considerant les 

emocions part de l'estudi, deixaren de preocupar-nos per la seva inadequació (com es podrà 

veure especialment en l'apartat dedicat a Nietzsche) i podrem aventurar-nos lliurement en 

una navegació emocional. 

6. Metodologia i tècniques d'investigació 

Aquest treball es basa en dues fonts bibliogràfiques primàries, per tant, es tracta d'una feina 

d'interpretació, revisió, anàlisi qualitatiu i crític de texts. Parteixo de dues vies que considero 

fonamentals (i necessàriament convergents):  

I. La primera la formarien els llibres de William M. Reddy, The Navigation of Feeling: A 

framework for the History of Emotions, del qual aprofitaré la teoria dels Emotives i la 

‘capsa d’eines’ conceptuals que em servirà de guia per l’anàlisi sobre Nietzsche, 

Heidegger, Sartre i Merleau-Ponty; acompanyat de The History of Emotions: An 

Introduction, de Jan Plamper, una obra molt recent que em serà útil per contextualitzar 

el llibre de Reddy (que valora molt positivament) dins l’actual panorama dels 

Emotional Studies; també Una introducción a la filosofía de las emociones, de Mariano 

Rodríguez González, The Oxford Handbook of Philosophy of Emotions (2010) de Peter 

Goldie (ed.) i Thinking about Emotions (2004) de Robert C. Solomon. Tots ells 

m’ajudaran a establir lligams entre la filosofia tradicional i la filosofia de l'emoció de 

la mà dels pensadors actuals més influents en aquest camp. 

L’actualitat dels Emotional Studies fa possible disposar d’una immensa quantitat 

d'articles sobre diferents perspectives. Hi ha molts autors implicats i, per tant, una 

obertura amplíssima en els temes a abordar. La majoria d'autors coincideixen (i també 

es preocupen) per establir límits a l'enorme expansió que aquest estudis troben, fins i 

tot, en àmbits extra-acadèmics, amb l’inevitable desvirtualització característica dels 

processos d’interpretació i reproducció dins el panorama mainstream. Per això només 

citaré uns quants autors dels que considero més rellevants, a banda dels ja citats: 

Ekman, Goldie, Deigh, de Sousa, Nussbaum, Rorty, Rosenwein, Stearns, Neu, etc. 



Genealogia de l’irracional: la raó intempestiva i el gir emocional 

Jordi Romero Bastida 

21 

 

II. La segona via la constitueixen algunes obres filosòfiques dels principals autors 

contemporanis: Nietzsche, Heidegger, Sartre i Merleau-Ponty; de les seves 

aportacions rellevants quant a les emocions, de les seves visions - però també de la 

seva biografia, correspondència i altres documents al marge de l’estricta producció 

filosòfica-, se'n derivaran altres lectures, enllaçant-se a través d'un diàleg intertextual 

que espero sigui enriquidor, i així, seguint aquesta conversa, estructurar la meva 

hipòtesi de treball.  

També resulta molt profitós consultar un seguit de pàgines web directament 

implicades amb els Emotional Studies; una de les més importants, on es publiquen 

documents, informacions sobre congressos i seminaris, entrevistes, etc., per part dels 

estudiosos més rellevants, és la del Max Plank Institute for Human Development: History 

Of Emotions. Tampoc es descarten altres formes d'aproximació a un tema que 

considero molt interessant i que segur té un camí molt fructífer per davant, per 

exemple a través dels estudis de la neurofilosofia (Solomon,  2008: 11). 

Part II 

Navegant per la filosofia 

El terme navegació és molt suggeridor. Navegar per la història, la filosofia, pels sentiments i 

les emocions, no obstant, significa anar molt més enllà que descriure una trajectòria més o 

menys conscient, atesos els capritxos que l'atzar i un mitjà poderós i impredictible, natural, 

poden deparar. Tanmateix la navegació és sempre una elecció, triar un rumb, un destí, que 

no serà mai l'esperat: perquè no hi ha un destí final, sinó la seva possibilitat. Aquesta és, 

precisament, la principal condició de la Teoria dels Emotives de Reddy21. Potser guiat per 

aquest grau d'impredictibilitat, (o potser no tant), he fet una tria personal de figures cabdals 

en el pensament universal, no només per la seva rellevància, sinó perquè considero que les 

seves navegacions són, com la d'Ulisses, enormes lliçons de saviesa i humanitat, una 

humanitat sovint ferotge, fins i tot cruel.  

  

 
21 ‘”Correct” emotive permitted the navigation of feeling, the successful manoeuvring between different 

orientations. The “false” emotives of sentimentalism, however, led to a self-radicalizing expression of all 

emotions, immobilizing the navigation of feeling, thus destroying the earlier equilibrium between contradictory 

objectives of emotion’ (Plamper, 2015: 261). 
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7. La raó intempestiva 

Navegació alterada quan irromp l'intempestiu e introdueix el caos que representa 

l'irracional, abrupte, sovint tràgic, trencador, vitalista però també regenerador, que emfatitza 

la crítica radical del model filosòfic fonamentalment metafísic, per situar davant de tot les 

urgències de la vida, les seves alegries i belleses, així com les veritats inherents a 

l’experiència vital de l’individu. 

Nietzsche va dedicar gran part de la seva obra a l’atac ferotge de la raó, blandant la 

defensa de l’irracional, a traves de l’expressió de la voluntat com a motor de la transvaloració 

dels valors. En un aforisme d'Aurora ens diu a propòsit de la raó: 'Todas las cosas que viven 

mucho se empapan poco a poco de razón, de tal modo que se hace inverosímil que procedan de ka 

sinrazón. ¿No le suena al sentimiento paradójicas y sacrílegas casi todas las historias exactas de un 

origen? El buen historiador, en el fondo, ¿no contradice constantemente?'.  

La filosofia a cop de martell es dirigeix en aquest fi, i troba continuïtat en Heidegger 

(si bé aquest mai s’expressarà – filosòficament - amb la contundència i violència del primer). 

‘A través de la fuerte presencia en los comienzos del siglo XX de las filosofías de la vida, Heidegger 

sitúa claramente en su carril la búsqueda del nuevo radicalismo. Ciertamente su crítica y 

distanciamiento de la mayoría de los filósofos vitalistas y de la moda del vocabulario vitalista es 

indudable, pero de esa corriente recibe el impulso esencial de entender la “vida” en oposición a la 

“teoría”, es decir, a la tendencia a poner a distancia lo vivido y convertirlo en objeto de conocimiento, 

propia de la actitud científica’ (Rodríguez García R., 2006: 187).  

Els protagonistes d'aquesta navegació també compartiran la passió per les diferents 

arts, com la música. Nietzsche tocava el piano força bé, i va compondre alguna peça musical, 

rebent fins i tot elogis de Wagner; també va cultivar la poesia, que naturalment, com tota la 

seva obra, és autobiogràfica22 (quin millor exemple de poesia que l'Also sprach Zarathustra?), 

per no parlar de la importància capital de la música en la seva biografia i la seva obra. El cas 

Nietzsche contra Wagner és paradigmàtic d'aquesta situació. També Heidegger, apassionat 

de la literatura, mantindrà una relació especial amb Hölderlin, i escriurà poesia durant tota la 

seva vida, dedicant en el seu 80è aniversari un sentit poema de comiat als seus col·legues. El 

cas d’un altre continuador de Heidegger, Jean-Paul Sartre, també és paradigmàtic: filòsof, 

 
22 (Careaga, 1992: 7) 'En sus poemas, las emociones y experiencias correspondientes a su pensamiento quedan 

al descubierto'. 
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dramaturg i novel·lista (la seva obra més famosa és la novel·la La Náusea), però per damunt 

de tot home d’acció, va rebutjar el premi Nobel de literatura; aquest Voltaire del segle XX va 

cultivar tota mena de gèneres a partir de l’escriptura de la seva gran obra L’ésser i el no-res. 

Altrament el seu breu però magnífic Bosquejo de una teoría de las emociones - que ressenyaré 

més endavant - escrit l’any 1938, ens farà de pont entre la fenomenologia i l’existencialisme: 

dues perspectives decisives en l’experiència vital de l’esdevenidor. 

Perspectives molt semblants que agermanen – tot i la famosa desavinença final que 

els portarà a trencar qualsevol relació - a Sartre i a Merleau-Ponty en la concepció d’un nou 

desenvolupament de la consciència vers el món que deslliura el nus gordià del dualisme, tal i 

com afirma Merleau-Ponty en el pròleg de la Fenomenología de la percepción (1945): ‘la 

adquisición más importante de la fenomenología estriba, sin duda, en haber unido el subjetivismo y 

objetivismo extremos en su noción del mundo o de la racionalidad. La racionalidad se mide, 

exactamente, con las experiencias en las que se reviva’. 

En l'actualitat diferents autors coincideixen en el caràcter 'intempestiu' dels judicis 

emocionals, consistents en maneres de connectar al món (el més representatiu dels quals, 

Robert C. Solomon, seguim de prop al llarg d'aquest treball). Com hem vist Reddy insisteix 

en aquest petit gran sotrac que suposen les emocions pels processos cognitius, consideració 

que el porta a adoptar el terme de translation per referir-se al procés de guanys i pèrdues de 

sentit, implícit en tot procés cognitiu, entre els quals, l'emocional, és paradigmàtic, 

veritablement intempestiu. De fet, són tantes les exigències d'activació que demanen les 

emocions, que només referint-se a les possibilitats d'interpretació i expressió possibles, 

contingents, d'aquestes - molt poques entre un llarg feix –, som conscients de la seva 

potència; és aleshores quan es requereixen els processos del llenguatge i les funcions 

tradicionalment adreçades a la raó. 

Martin Heidegger, en la seva obra L’ésser i el temps, una ontologia del ser i una 

analítica de l'existència, parla d'aquest estar connectat al món – autèntic leitmotiv del 

vitalisme -, el producte del qual, l'enigmàtic Dasein, esdevé una mena de daemon a la recerca 

d'un destí en l'ésser, en un retorn impossible a l'essència. Em pregunto si aquesta essència no 

suposaria ja l'èxit total en la interpretació plena de les facultats sensorials – fruit alhora tant 

del desencís existencial com d'altres desenvolupaments prometedors en el futur panorama 

filosòfic -, és a dir, mitjançant l'imperi de les emocions, l'individu 'fenomenològic' 
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esdevindria una superconsciència, o menys altivament, arribaria al compliment de la vella 

dita: coneix-te a tu mateix. 

Wittgenstein dirà: 'los límites del mi lenguaje son los límites de mi mundo' consagrant el 

gir lingüístic, però la importància de l’expressió escrita com a forma de vehicular el 

pensament,  sovint amb pretensions artístiques23,, situa als filòsofs vitalistes en l’àmbit d’una 

nova visió total que vol aprehendre en un mateix domini la quotidianitat i l’experiència 

metafísica, oportunament exalçada per la recerca ontològica del ser de Heidegger, somniada 

i imaginada per Sartre, experimentada a flor de pell per Merleau-Ponty. Filosofies de 

l'experiència a través d'unes biografies apassionants. 

8. Nietzsche. Una genealogia24 de l'emoció 

Em preguntava abans: per què Nietzsche? No podia ser d'una altre manera! En ell és 

impossible destriar biografia, fins i tot biologia, de filosofia. Fins el punt que el final de la 

seva obra coincideix perfectament amb el col·lapse del cos. Aquesta afirmació pot semblar 

estranya però no ho és tant si es considera que Nietzsche ja considerava la seva obra, i la seva 

vida, acabada: ell mateix es sabia l'últim modern, qualificant-se a si mateix, d'home pòstum! - 

l´últim metafísic, segons Heidegger -.  

Rüdiger Safranski, autor de les magnifiques biografies de Nietzsche i Heidegger 

(1997: 230) afirma: 'Y como filósofo se puede «morir» ya antes del final definitivo. Esto sucede cuando 

el pensamiento vivo se petrifica en lo que se ha pensado ya una vez, cuando el pasado triunfa sobre el 

presente y el futuro, cuando lo pensado cautiva el pensamiento'. Aquest no seria mai el destí de 

Nietzsche. Massa conscient de la importància de l'instant: el gran despreniment que suposa 

l'arribada de l'esperit lliure. Per aquest motiu, parlar d'una genealogia de l'emoció és 

remuntar-se a la mateixa història de vida d'un filòsof que va viure 'filosòficament', allunyat 

de la càtedra: va viure el món de la filosofia. No hi ha dubte que aquest seria l'autèntic destí 

que proclamaria Heidegger com Befindlichkeit (estar connectat al món), però de quina 

manera? A continuació ho explicaré. 

 
23 (Goldie, 2006, 3) ‘work in philosophical aesthetics now shows a real appreciation of the role of emotion in 

our responses to work of art: to music and literature (Robinson, 2005; Budd, 198: Kivy, 1989) to film and 

theatre (Carroll, 2001); and more controversially, to the plastic arts – pictures and sculptures in particular. 

Again, this work is often informed by empirical research in psychology and neuroscience’. 
24 'Del método analítico, y de la ciencia de la observación psicológica que Nietzsche preconizara y practicara 

en su etapa intermedia, se podría decir que constituyen diferentes versiones de una misma matriz cognoscitiva, 

justo aquella que llamamos Genealogía o ciencia del origen, sobretodo si los consideramos como dispositivos 

filosóficos que conducen a peculiares efectos de verdad' (Rodríguez González M., 1999: 64). 
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En el capítol Liberal Reason, Romantic Passions (1815-1848), Reddy qualifica el període 

posterior a la caiguda de Napoleó com un període estable, on el liberalisme s'imposa i el 

romanticisme es retira a les novel·les, el teatre i el vestuari. No és un bon moment per 

l'exposició pública de sentiments abrandats, ni emocions en general. Reddy argumenta el 

següent (2001: 216) 'In the late eighteenth century, reason and emotion were not seen as opposed 

forces; in the early nineteenth they were. In the late eighteenth century, natural sentiment was viewed 

as the ground out of which virtue grew. In the early nineteenth, virtue was regarded as an outgrowth 

of the exercise of the will, guided by reason, aimed at disciplining passions''. 

França no era ni molt menys Alemanya, això ja ho sabia Nietzsche, admirador de 

Voltaire, Stendhal, Bizet (sobretot de la seva òpera Carmen que va arribar a escoltar més de 20 

vegades), i d'una llarga llista de francesos il·lustres que representaven l'antítesi de l'esperit 

alemany. També ho proclamaria Hegel en la seva famosa frase 'los franceses hicieron la 

Revolución, los alemanes la pensaron'. Sens dubte aquesta idea no li agradaria gens a Nietzsche, 

un filòsof de l'esdevenidor, gairebé post-modern, que demana i ofereix un trencament amb el 

món. Un trencament literal, real, palpable en cada línia en els seus escrits. És per aquest 

motiu que és difícil sostreure la idea de la voluntat de poder, la transvaloració dels valors, la 

mort de Déu i l'arribada del superhome, del clímax de l'Europa anterior a la Gran Guerra. 

Quan l'any 1888 Nietzsche escriu El Anticristo - un text que no serà publicat fins anys més 

tard, després de l'Ecce homo - declara: 'Después que el viejo Dios ha sido eliminado, estoy dispuesto 

a gobernar el mundo'. 

L’historiador Eric Hobsbawm (1989: 67) profunditza en les dinàmiques que 

configuren aquest Age of Empire, ‘Germany deeply resented the fact that so powerful and dynamic a 

nation as herself should own so notably smaller a share of colonial territory than the British and the 

French, though her colonies were of little economic and less strategic interest'. En realitat ja 

s’estaven produint esdeveniments a escala global (el repartiment del món entre les potències 

i l'enfrontament entre potències) que apuntaven perillosament al conflicte i el canvi de 

sistema mundial. 

S'apropa l'enfonsament. Nietzsche envia cartes delirants, ultima plans desorbitats. La 

seva darrera frase dins el context d'una obra filosòfica, serà la de l'Ecce homo, i constitueix un 

epitafi: Dionisio contra el crucificado. Com apunta Reddy (2001: 323) 'High priority goals and 

emotions are closely related because a goal that is deeply espoused has many associations; it may be 
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closely connected with other important goals as well as with subsidiary and short-term goals of 

various types. Emotional claims are often made in contexts of goal conflicts'. 

Altrament, podria confirmar el destí de Nietzsche un trencament amb qualsevol 

noció de comunitat emocional? Representen els filòsofs, els pensadors, una comunitat 

emocional? Ja he anticipat la meva resposta afirmativa anteriorment. Ara si, passem a citar 

aquest concepte que Barbara Rosenwein (2002: 842) va aplicar inicialment a l'estudi de les 

col·lectivitats durant l'Edat mitjana: 'Emotional communities are largely the same as social 

communities—families, neighbourhoods, syndicates, academic institutions, monasteries, factories, 

platoons, princely courts. But the researcher looking at them seeks above all to uncover systems of 

feeling, to establish what these communities (and the individuals within them) define and assess as 

valuable or harmful to them (for it is about such things that people express emotions); the emotions 

that they value, devalue, or ignore; the nature of the affective bonds between people that they 

recognize; and the modes of emotional expression that they expect, encourage, tolerate, and deplore'. 

Posteriorment Rosenwein (2010: 22) reconeixerà la millor adequació al període modern del 

concepte emotional regime de Reddy, el cert és que dues noves reformulacions de les 

comunitats emocionals fetes per l’autora, també s’adien força: 

 ‘Social groups that adhere to the same valuation of emotions and how they should be 

expressed’, and 

 ‘Groups of people animated by common or similar interests, values, and emotional styles and 

valuations’ 

Però Nietzsche va viure en el retir. Són nombroses les seves referències a l'aïllament, mental i 

físic; el primer a causa del seu pensament i d'un caràcter excessivament intransigent amb les 

seves idees; l'altre per les malalties (una més que probable sífilis contreta durant l'època 

d'estudiant) que l'impedirien – o almenys això creia ell - conviure en societat. Quan 

abandona definitivament per malaltia la càtedra de Basilea, l'any 1879, amb 35 anys25, la seva 

relació amb el món, un més que reduït grup d'amics, constitueix un pobre exemple 

d’emotional refuge, que no obstant s'adiu a la perfecció amb la naturalesa performativa de 

l'acció conjunta d'aquestes associacions que comparteixen un destí, més o menys figurat, de 

transformació del món. 

Probablement Wagner i el seu grup d’incondicionals van començar com un emotional 

 
25 (Hobsbawm, 1989:29) ‘The average expectation of life at birth was still modest enough in the 1880s: 43-45 

years in the main “developed” zones, though below 40 in Germany, and 48-50 in Scandinavia’. 
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refuge, però els esdeveniments posteriors arran l’èxit del discurs wagnerià en coincidència 

amb el ressorgiment del nacionalisme alemany, sancionat amb l’assistència del kàiser 

Guillem a l’estrena de l’òpera Parsifal, farien que aquest derivés en un emotional regime: el de 

la ideologia del Reich. Nietzsche, anticipant-se, ja havia trencat la seva relació amb el 

matrimoni Wagner, els quals constituirien un leitmotiv al llarg de la seva vida: - Còsima -, 

cridaria en els dies de bogeria: - la meva esposa Còsima! (es tractava en realitat de la dona de 

Wagner).  

Nietzsche abraça aquest emotional suffering, incrementat una vegada i una altre, a 

través d'una successió de renúncies, desenganys amorosos i problemes de salut, com la 

confirmació de la seva consagració a una transvaloració dels valors, que passava, 

ineludiblement, per la condemna dels ideals nacionals pangermanistes adoptats per Wagner. 

En definitiva es tractava de renunciar a un destí propi com a única via per poder lluitar 

(sacrificant-se) contra el destí d'un poble, l'alemany, pel qual el filòsof mai es va cansar de 

mostrar el més profund i total menyspreu (Nietzsche, 1993: 120) 'Cuando me imagino una 

especie de hombre que contradiga  a todos mis instintos, siempre me sale un alemán'. 

L'humor, sens dubte, ocupa un lloc especial en la filosofia de Nietzsche, que presenta 

sovint com un antídot contra la serietat dels savis i la mentalitat repressiva de l'erudició, la 

religió: la tradició. Nietzsche contraposa la ironia, l'aforisme, afilat com un estilet, contra la 

metafísica d'impossible digestió. L'humor és subversiu perquè representa la inadequació de 

la realitat amb la percepció, amb els sentits, que a través de la voluntat, del desig de viure, 

dona expressió a les emocions, fins i tot, o més aviat, contrariant a la raó.  

8. 1. Ecce homo 

No és casual que el col·lapse del qual parlàvem a l'inici, pocs dies després d'escriure la 

darrera obra, estranya, però comprensiblement titulada Ecce homo, es tractés d'una genial 

(audaç, sincera i plena de follia) autobiografia on l'autor repassa la seva obra – a banda de 

repartir llenya a tothom, inclosa la família – en diferents capítols, entre els quals, alguns títols 

com: Por qué soy tan sabio?, Por qué soy tan inteligente?, Por qué escribo tan buenos libros?...Por 

qué soy un destino? L'Ecce homo és sense cap mena de dubte un monument superlatiu de 

l'auto-exaltació més forassenyada, però també un exemple magnífic de sinceritat i profunda 

humanitat (que no bondat). Un torrent d'emoció que supura consciència.  
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Consciència que era, fonamentalment, consciència lingüística, com assenyala José 

Maria Valverde (1993: 36) ‘sólo en los años sesenta Foucault, Derrida, Barthes y otros franceses 

echaron de ver que la mente de Nietzsche era, para empezar, lingüística, consciente de que toda mente 

funciona sólo y precisamente en forma de lenguaje’. Però que no desembocarà en el relativisme 

del ‘discurs’ del post-estructuralisme sinó que servirà com a base per desentranyar les arrels 

de la moral. Per un filòleg com Nietzsche aquesta consciència lingüística és, abans que res, 

consciència pre-moral en el sentit que li permet marcar una genealogia del pensament, de la 

moral, i per què no?, rememorant la cita inicial de Nietzsche d’aquest treball, una genealogia 

de les emocions: 'Mi teoría de que el mundo del bien y del mal es sólo un mundo aparente y 

perspectivista es de tal novedad que a veces pierdo en ello la visión y el oído', escriuria a propòsit 

d'una idea que desenvoluparia en Más allá del bien y del mal. Penso que Nietzsche fa seu el 

concepte de cogmotion, magistralment expressat en el gènere aforístic. A tall d’exemple 

aquesta cita de Nietzsche il·lustra els 'perills' del procés intern dels emotives (expressions que 

són alhora directives i exploratòries): 

Peligro en la voz. A veces, en la conversación, el sonido de nuestra propia 

voz nos deja perplejos y nos lleva a afirmaciones que no corresponden en 

absoluto a nuestra opinión (1, § 34, 333) 

Recordem les constants cites i referències personals sobre la profilaxi de l’esperit a través del 

sofriment personal, físic i mental, al que es va sotmetre Nietzsche, lloant la seva castedat, 

vantant-se de la ceguera parcial que l’impedia llegir durant llargs períodes de temps, o 

postrat a causa de cefalees constants. En l'obra de Nietzsche són continues les referències a la 

seva vida – també a aspectes inusuals de la higiene i la cura personal; són abundants les 

referències als hàbits alimentaris, els passejos, etc. -. El seu pensament està prenyat d’idees 

orgàniques, sorgides dels processos corporals i mentals26.  

L’obra de Nietzsche, criticada per manca d’un corpus organitzat i la dispersió 

(aparent) de idees, no respon a la linealitat característica del coneixement programàtic, ni a la 

llibertat sorgida de la consciència, sinó de l’experiència fenomenològica oberta als successos 

del món, deixant un pòsit de vivències imprevistes: 'Un pensamiento viene cuando él quiere, y no 

cuando yo quiero; de modo que es un falseamiento de la realidad efectiva decir: el sujeto «yo» es la 

 

26 Intuïcions que serviran per la reflexió de Merleau-Ponty i la fenomenologia del cos. (García, 2012: 44) 'Y si 

bien, por una cuestión epocal, Merleau-Ponty no se refiere casi a Nietzsche (como lo harán profusamente en 

cambio apenas unas décadas más tarde Deleuze, Foucault, Klossowski, etc., cuando Nietzsche "cambie de 

signo" para los intelectuales franceses), es claro que toda su filosofía podría ser considerada deudora de la 

misma intuición nietzscheana de considerar el alma como "algo del cuerpo' 
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condición del predicado «pienso». Ello piensa, pero que ese «ello» sea precisamente aquel antiguo y 

famoso «yo», no es, hablando suave, nada más que una hipótesis'. El caràcter intempestiu de 

l'expressió nietzscheana, l'aforisme, és en si mateix, un emotive: 

¡Ya no quiero conocimiento sin peligro: que esté siempre en torno al 

investigador el pérfido mar o la implacable montaña! (J III 37; Valverde, 

1993: 88) 

L'any 1881 és l'any de la publicació d'Aurora, recull d'aforismes, entre els quals trobem 

aquesta desconstrucció del jo:  

El llamado “Yo”. El lenguaje y los prejuicios sobre los que está edificado el 

lenguaje nos estorban de muchas maneras en la investigación de los 

procesos y tendencias interiores: por ejemplo, por el hecho de que 

propiamente sólo hay palabras para grados superlativos de esos procesos y 

tendencias; pero estamos acostumbrados a no observar más con exactitud 

donde nos faltan palabras, porque es penoso seguir pensando exactamente 

allí; más aún, se ha decidido involuntariamente que donde cesa el reino de 

las palabras, cesa también el reino de la existencia. Cólera, odio, amor, 

compasión, codicia, reconocimiento, gozo, dolor –todo eso son nombres para 

situaciones extremas: las más suaves medias y los grados inferiores, 

constantemente en juego, se nos escapan, y sin embargo precisamente ellos 

forman el tejido de nuestro carácter y destino. Esas rupturas extremas –e 

incluso el moderadísimo agrado o desagrado consciente para nosotros al 

tomar una comida, al escuchar una música, quizá siga siendo, 

adecuadamente valorado, una ruptura extrema –desgarran muy a menudo 

el tejido y son luego experiencias violentas, sobre todo a consecuencias de  

acumulaciones represadas-: ¡y  cómo podrían como tales hacer equivocarse 

al observador! No menos de cómo hacen equivocarse al hombre que actúa. 

Nosotros no somos todo eso que parecemos según las situaciones para las 

que solamente tenemos consciencia y palabras –y por tanto, alabanza y 

censura-: nos conocemos mal según esas rupturas más toscas que son lo 

única que conocemos, sacamos conclusiones de un material en que las 

excepciones preponderan sobre la regla, nos leemos mal en esa 

aparentemente clarísima escritura en letras de nuestra identidad. Nuestra 

opinión sobre nosotros, sin embargo, que hemos encontrado por ese camino 

falso, el llamado “Yo”, sigue colaborando en nuestro carácter y destino (2, 

§ 115; Valverde, 1993: 89-90). 

Que trobo oportú complementar amb el següent fragment de Reddy (2001: 321): 

An utterance occurs not just in the context of a single background code, 

but also in the presence of material available in many other codes: not just 

sensory codes (visual, aural, etc. “inputs”), but also procedural codes. 

Languages may be viewed as one important type of procedural code; others 

include social or relational code, such as codes of propriety, rank, dress, 

hairstyles, gesture, command. Translation is indeterminate in that it 
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always involves the reduction of material in one code to the terms of 

another. But attention is never prisoner of these reduction; attention can 

decide that a translation is inadequate, for example, a translation of visual 

material into (say) a linguistic code involving only two colour terms. 

Attention can revise translation; it can devise new codes' 

La corresponent rèplica de Nietzsche, 'quien piensa en palabras, piensa como orador y no como 

pensador' (Valverde, 1993, 202), servirà per acabar la nostra navegació amb Nietzsche, 

destacant el famós aforisme 333 de La Gaya Ciencia, amb el comentari de Mariano Rodríguez 

González (el subratllat és meu), on trobo que s'estableixen coincidències amb les propostes 

de Reddy (Rodríguez González M., 1999: 71): 

 'es entonces cuando salga a la luz la naturaleza pasional del sujeto, o, lo 

que viene a ser lo mismo pero desde otro punto de vista, la índole 

inconsciente del núcleo más íntimo de la mente humana […]. El estrato 

psíquico que da acogida a los procesos cognitivos estará formado por el 

juego y la guerra de las pulsiones, con el agravante, además, de que nos 

pasa por completo desapercibido. Frente a toda la tradición del 

Racionalismo y el Empirismo modernos, contra Kant y el Idealismo, 

quedaría así descartada la unidad sintética que halla su punto más alto en 

la autoconciencia, en tanto “esencia” última del sujeto cognoscente y 

agente. 

Y como no hay oposición de conocimiento y pasión, así tampoco hay 

abismo entre conciencia y inconsciencia. Habría continuidad, tra-

ducción27. De la pasión emerge el conocimiento como lo consciente de la 

inconsciencia. Y queda descentrada la subjetividad cuando se nos revela 

que su “fundamento” no es otro que el de la guerra de los impulsos. La 

personalidad, como también el conocimiento, se estructuraría en el 

momento en que éstos llegan a un pacto o un acuerdo en cuya virtud se 

establece una determinada jerarquía siempre provisional (pasiones 

dominantes y dominadas). Y entonces, sólo entonces, aparece la 

autoconciencia, sólo siempre como resultado, conclusión'. 

Ara si, el famós aforisme, que cal llegir atentament: 

333. ¿Qué significa conocer? "¡No reírse, no lamentarse ni insultar, sino 

entender!", dijo Spinoza con esa sencillez sublime que lo caracteriza. Pero, 

¿qué es en el fondo ese entender sino la forma misma en que se nos hacen 

perceptibles a la vez las otras tres cosas, un resultado de esos impulsos 

distintos y contradictorios que son los deseos de burlarse, de deplorar y de 

denigrar? Antes de que fuera posible un acto de conocimiento, fue preciso 

que cada uno de esos impulsos manifestara previamente su opinión parcial 

sobre el objeto o el acontecimiento en cuestión; después se produjo el 

conflicto entre esas opiniones parciales y de ahí surgió un estado 

intermedio, un apaciguamiento, una concesión mutua entre los tres 

 
27 El concepte de translation que Reddy oposa al de discurs i serveix de fonament a la Teoria dels Emotives. 
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impulsos, una especie de equidad y de pacto entre ellos. En virtud de la 

equidad y del pacto, pueden sobrevivir estos tres impulsos y conservar 

mutuamente su razón de ser. Como sólo tenemos conciencia de los últimos 

actos de conciliación, de los últimos ajustes de cuentas de este largo 

proceso, consideramos que entender constituye algo conciliador, justo, 

bueno, algo esencialmente contrario a los impulsos, aunque no se trata 

más que de cierto comportamiento mutuo de determinados impulsos. 

Durante largos períodos de tiempo concibió al pensamiento consciente 

como el pensamiento en un sentido absoluto; sólo ahora estamos 

empezando a vislumbrar que la mayor parte de nuestra actividad 

intelectual se desarrolla de un modo inconsciente e insensible para 

nosotros mismos. Yo creo, no obstante, que estos impulsos que luchan 

entre ellos pueden percibirse mutuamente y causarse daño los unos a los 

otros. A esto puede deberse ese agotamiento extremo y repentino que 

afecta a todos los pensadores (el agotamiento del campo de batalla). Sí, es 

posible que en el seno de nuestra interioridad en lucha se oculte un 

heroísmo, pero lo cierto es que no hay nada de divino, nada que descanse 

eternamente en sí mismo, como imaginaba Spinoza. El pensamiento 

consciente, principalmente el del filósofo, es el más débil, y por ello 

también el más dulce y apacible. Ese es el motivo por el que se equivoca el 

filósofo con tanta facilidad respecto a la naturaleza del conocimiento'. 

Amb aquest magnífic aforisme veiem com l'emotional navigation de Nietzsche ens aporta una 

lliçó formidable de mestratge per la riquesa i profunditat d'un camí d'autoexploració 

incondicional, una obertura al món que va significar-li una sobreexposició suïcida a les forces 

del segle i de la transformació vers la post-modernitat. L'home pòstum que va ser Nietzsche 

hauria completat a la perfecció el seu destí en si mateix: 

'Transvaloración de todos los valores: ésta es mi fórmula para designar un 

acto de suprema autognosis de la humanidad, acto que en mí se ha hecho 

carne y genio' (Nietzsche. Ecce homo, p.124) 

9. Heidegger: Befindlichkeit o com ens trobem en el món (de les 

emocions) 

Resulta molt més evident l'encaix entre el concepte d'emotional regime i el període històric que 

va viure Martin Heidegger. Quan les filosofies de la vida, vitalistes, pretenien escombrar el 

racionalisme més àrid i la voluntat de viure es manifestava a través de la lluita contra el 

determinisme i l'evolucionisme. Cants de sirena que Heidegger no estaria en disposició 

d'atendre, fins la Gran Guerra. En cert sentit, a Heidegger, de sobte, li esclata la vida. 

Aleshores va brollar un corrent profund que es proposava rescatar l'Occident de 

l'ocàs instaurant la filosofia dins la categoria de ciència estricta, salvant el jove Heidegger. La 
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fenomenologia, el projecte d'Edmund Husserl, era més que un corrent filosòfic. 

S'autoanomenaven «el moviment» 'Era la actitud de la pureza y honradez objetiva... Y, 

naturalmente, esto tenía que acuñar la manera de sentir, el carácter y la forma de vida' (Safranski, 

2015: 101-102). No responen a la perfecció aquestes demandes al concepte d'emotional refuge? 

9. 1. L’ésser i el temps 

L’ésser és l’autèntic i únic tema de la filosofia, afirma Heidegger. La segona part de L’ésser i el 

temps, corresponent precisament amb el final del trajecte de l’ésser en l’horitzó del temps, no 

s’escriuria mai. El projecte vitalista i regenerador de Heidegger és en realitat un camí, camí 

que porta en si mateix, la idea d’un caminar.  

Caminar en el que ens trobem - una vegada el verb lúcid de Heidegger ens mostra un 

altre neologisme de caire tràgic -, a través de la facticitat inexplicada, Geworfenheit, que 

significa ser llançats, empesos d'una manera inexorable. Es tracta d’una manera d’il·lustrar la 

situació crítica del ‘trobar-se en’; situació que exigeix crear-se el nostre propi ser (Rodríguez 

García R., 2006, 94). Estem en disponibilitat de presentar el Dasein (altrament conegut com 

‘home’, però no qualsevol, sinó només aquell per qual l'és essencial la qüestió de l’ésser). I no 

és estrany que Heidegger considerés que del caos descomunal del segle, l’home, sense un 

Déu (Nietzsche havia anunciat la seva mort, però ell no el va matar!), acabés en l’oblit de 

l’ésser; i fins i tot en l’oblit de l’oblit.  

A partir d’aquest oblit Heidegger formula la pregunta de l’ésser. Idea que, com les 

emocions, porta implícita certa precomprensió, idees prèvies, llocs comuns, visions acrítiques 

que desapareixen en el primer moment quant ens detenim i ens preguntem. No obstant, si 

deixem de banda l’accés directe al coneixement de l’ésser, però sabem que podem conèixer, i 

ens concedim la nostra pròpia existència, ens trobem en la posició d’afirmar l’ésser-allí.  

El llenguatge heideggerià, superada la sorpresa inicial, constitueix un lèxic 

d'emotional words: la seva terminologia opera en el domini de l'estranyament que pretén 

defugir la filosofia per construir un camp semàntic de l'experiència sense la intrusió del 

binarisme subjecte-objecte, ni la intervenció del raonament tradicional; però també 

aconsegueix quotes altes d'inspiració poètica. Heidegger eleva a la categoria transcendental 

les afeccions, els estats d'ànim, sense distingir-los clarament de les emocions. Ens parlarà de 

l'avorriment com d'una gimnàstica metafísica, una ocasió per contemplar els espais infinits i 
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escoltar el xiuxiueig de l'existència: una finestra al buit on el temps, com en una pel·lícula de 

Christopher Nolan, s'alenteix fins congelar-se. 

És oportú ressaltar el concepte de «cura» heideggerià, la temporalitat viscuda a través 

de l'existència que s'anuncia a través dels estats d'ànim (Safranski, 2015: 194), que podrien 

relacionar amb el d'emotional refuge, una actitud que mantindrà Heidegger amb la comunitat 

que el seguirà al llarg de la seva vida. Comunitat, que per Heidegger, té un valor superior al 

de societat; per comunitat s'entén: organisme viu, convivència duradora i autèntica. En la 

comunitat els homes estan units a pesar de qualsevol separació; en societat estan separats a 

pesar de qualsevol unió. Heidegger considera la comunitat un ens orgànic i la societat un 

artefacte 28 . És un concepte força semblant al d'emotional refuge de Reddy (2001: 129), 

recordem que aquest pot ser 'a relationship, ritual, or organization (whether informal or formal) 

that provides safe release from prevailing emotional norms and allows relaxation of emotional effort, 

with or without an ideological justification, which may shore up or threaten the existing emotional 

regime'. 

Doncs bé, aquest és el paisatge, des d'aquest ésser-allí retorna la potència de les 

emocions; una emotional navigation entre les cendres d’una nova concepció de l’individu. És a 

través d’aquesta idea, que perdura en l’actualitat, que Heidegger avança la seva reflexió 

sobre la condició humana basada en una emoció especialment existencial: l’angoixa. Per 

Heidegger el Dasein, l’ésser-allí, en definitiva l’home existencial, no és el subjecte – aquest 

dualisme subjecte-objecte està acabat, el subjecte és una il·lusió que s'ha desfet – sinó un 

'estar', l’afecció principal del qual és l'angoixa, i només des d’allí és possible la pregunta per 

l’ésser. 

Per Heidegger l'estat d'ànim, emocional 'es la forma original del Dasein en que este es 

«abierto» para sí mismo antes de todo conocer y querer y muy por encima del alcance de lo que éstos 

son capaces de abrir [...]. Sólo la deformación racionalista del occidente europeo ha podido relegar a los 

oscuro e irracional lo que es una fundamental forma de nuestra apertura al mundo' (Rodríguez 

 
28 'La distinción de Heidegger entre el ser con otro en sentido propio e impropio frecuentemente ha sido 

equiparada con la distinción entre «sociedad y comunidad», tal como la formuló Ferdinand Tönnies en el libro 

de igual nombre [...] Según la terminología mencionada, comunidad tiene un valor superior al de sociedad. 

Comunidad significa «organismo vivo» y convivencia «duradera y auténtica». Sociedad es un «agregado y 

artefacto mecánico» [...] Pero de hecho, el ser con otro propiamente de Heidegger no coincide con la idea de 

comunidad. Pues la imagen de la comunidad implica que el individuo quiere deshacerse del peso de la 

distancia, de la soledad, de su individualitad. Y la propiedad de Heidegger rechaza todo conformismo' 

(Safranski, 2015: 205) 
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García R., 2006,  95). Apertura que ens situa en un terreny on 'emotions are a kind a precondition 

of volition and motivation, they convey the weight of hundreds of past volitions and motivations into 

the present' (Reddy, 2001, 120). Afirmació que podrien subscriure tots els companys de viatge 

d'aquesta navegació a través de les emocions. Per obrir les portes del no-res (Heidegger, 

2016: 205) 'Si, por consiguiente, la nada, es decir, el mundo en cuanto tal, se ha mostrado como el 

ante-qué de la angustia, esto significa que aquello ante lo cual la angustia se angustia es el estar-en-el-

mundo-mismo’. 

9. 2. Heidegger i el temps 

La derrota de la Gran Guerra suposa un sotrac definitiu a les ambicions polítiques del Reich. 

En l'inici del conflicte s'hauria imaginat algú un final tan amarg? Una gran frustració i una 

gran ambició que comença a configurar-se en la concepció vital d'aquest mestre d'Alemanya, 

potser el més gran del segle XX, i la seva lliçó la més terrible. Derrota assumida com una 

ocasió per la regeneració. L'any 1919, en un clima d'exaltació revolucionària i de guerra civil 

es declara una república soviètica a Munic. En paraules de l'ancià i atònit Max Weber es 

tractava d'una irresponsable política emocional (Safranski, 2015: 119). 

Es poden destriar uns punts capitals que ajuden en la comprensió de la vida i obra de 

Heidegger – entesa en la seva globalitat com un emotional effort (Reddy, 2001: 129) -, que 

serien (Safranski, 2015: 182): 

 La idea d’historicitat radicalment entesa destrueix qualsevol pretensió d’establir 

valors universals. 

 La Gran Guerra representa un esfondrament del món conegut. 

 Finalment la pèrdua de la fe catòlica. 

Com explica Safranski (1997: 188-189) ‘Es evidente que la filosofía heideggeriana de la angustia 

vive también del sentimiento general de crisis en los años veinte. El malestar en la cultura estaba 

ampliamente difundido; el ensayo de Freud con este título apareció en 1929. Los ensayos relativos a la 

concepción del mundo durante estos años estaban acuñados por el sentimiento desapacible de un 

mundo en ocaso, invertido, o alienado. Eran sombríos los diagnósticos y numerosas las ofertas de 

terapia. Tenían su coyuntura los intentos de curar el todo enfermo desde un punto. Lo mismo que en la 

política de Weimar el centro democrático fue triturado por el extremismo de los transformadores 

totales, de igual manera en la filosofía de la crisis durante aquellos años dominaba la tendencia a 

refugiarse en soluciones extremas’.  
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En aquell moment mateix Hitler escrivia el Mein Kampf. Com afirmava lúcidament 

Freud en El malestar en la cultura ‘No tengo valor para comparecer como profeta ante mis 

compañeros de la raza humana, y me doblego a su reproche de que yo no puedo ofrecerles ningún 

consuelo, pues eso es lo que en el fondo exigen todos’. Heidegger també pensa des de l’experiència 

del malestar i l’angoixa, estats d'ànim que acompanyen L’ésser i el temps; tot i que, no 

constitueix la pregunta del Ser una crida massa urgent per poder ser desoïda? I en cert 

aspecte, no mereix ser tinguda en consideració? I per què no una resposta? 

Tanmateix Max Scheller a Esencia y formas de la simpatía (1912) pren l'amor, la unió i 

l'empatia com formes fonamentals dels estats d'afecció i considera les afeccions negatives 

merament pertorbadores. Safranski encerta quan diu (2015: 196) 'Podría decirse simplemente 

que Heidegger tomó como punto de partida la actitud sombría, dominante en él, y el estado de ánimo 

vigente en la situación de crisis de la época de Weimar. Esto sería legítimo por la razón de que 

Heidegger mismo resalta siempre la “singularidad mía” y la “historicidad” en el estado de ánimo'. 

Historicitat funesta, que ens recorda la idea de la mort com a única possibilitat que ens 

espera; la mort és la possibilitat d'impossibilitat de l'existència, afirma Heidegger.  

La República de Weimar representa a la perfecció el Götterdämmerung; interludi entre 

dues catàstrofes mundials, comença amb el preludi revolucionari que acabaria amb l'ascens 

al poder d'un aspirant a artista mediocre, que rebutjat per l'Acadèmia d'arts, guiarà el destí 

d'un poble frustrat pel tractat de Versalles, l'atur i la manca d'un horitzó clar. L’Age of 

Sensibility que prefigura la revolució del nacionalsocialisme l'any 1933 – amb una petita 

guerra civil inclosa entremig -, imposarà al poble alemany primer, i a la resta del món 

després, unes condicions d’emotional navigation inabordables, ultrapassant amb escreix 

l’escala d'emotional suffering del període històric estudiat per Reddy.  

Heidegger va abraçar l'emotional regime del nacionalsocialisme voluntària i 

conscientment, tal i com es desprèn de la seva obra L'ésser i el temps - l'essència de la qual és, 

incontrovertiblement, antidemocràtica i individualista -, convertint-la en un autèntic rèquiem 

alemany, un monument d'inspiració vergonyosament dolorós, que comparat amb altres 

testimonis de la sensibilitat des de la nova consciència pacifista, per citar un exemple, 

Benjamin Britten i el seu War Requiem, empal·lideixen perquè perden la potència 

regeneradora dels sabers autènticament universals - altrament el compositor anglès patirà les 

conseqüències, en el seu propi país, de la seva consciència pacifista -. 
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9. 3. Una existència atropellada per l'errar de l’ésser 

L'any 1930 Heidegger declarava que la filosofia havia d'apropiar-se del seu temps. També 

afirmaria que el destí de l’ésser era el temps. Temps que va atropellar a Heidegger, que 

passaria la resta de la seva vida intentant recuperar una historicitat que no xoqués contra la 

nova realitat d'aquell any. Aquell 3 de novembre de 1933, en un salt mortal, Heidegger 

s'adhereix amb entusiasme a l'èxtasi ocasionat per l'arribada al poder del nacionalsocialisme. 

Embogit (com si no?, el seu amic, el filòsof Karl Jaspers, s'horroritzarà després d'una 

conversa en la cabana de Heidegger veient l'airada defensa del nacionalsocialisme de l'altre 

temps reservat col·lega), elimina la diferència fonamental de la seva filosofia: la de l'ésser 

respecte l'ens, atès considera que l'ésser ja ha arribat. Per Heidegger, Hitler és un destí: - Sólo 

el Führer mismo es en el presente y en el futuro la realidad alemana y su ley – (Safranski, 1997: 277). 

Heidegger acabarà relacionant el nacionalsocialisme amb la història de l’ésser, però 

retrospectivament s'exculparà del greu error comés, atribuint-lo a l'errar de l`esser d'una 

història filosòfica on ell esdevé el màrtir. Safranski no pot evitar el sarcasme quan diu (1997: 

279): 'Heidegger llevó el madero de la cruz del «errar del ser»'. Nietzsche, a qui Heidegger 

estudiarà amb una profunditat inusitada (serà ell qui posi a Nietzsche en el panteó filosòfic 

contemporani), titula el darrer capítol del seu testament filosòfic, Ecce homo, amb el 

providencial Por qué soy un destino. I termina amb la frase: - Se me ha comprendido? Dioniso 

contra el crucificado! Està clar que Heidegger va interpretar malament a Nietzsche. 

Heidegger vol representar la seva pròpia peça històrica de filosofia, una història de 

l'ésser, reclutant actors que intervinguessin en la posada en escena (va organitzar els 

estudiants de la universitat, campaments i actes propagandístics), i perquè pensava que 

l'estat d'ànim definia el nostre 'ser-en-el-món', va considerar que la cadena de repressions i 

assassinats subsegüents constituïen només fenòmens indesitjables, inevitables.  

Les guerres mundials imposaran unes condicions extremes d'emotional suffering mai 

vistes - una Age of Terror sense precedents  -; per cloure, derrotats els alemanys,  i la 

civilització humana, en una època de pessimisme generalitzat, que Heidegger va saber 

conceptualitzar a través de l'anàlisi metafísic de l'angoixa, l'avorriment i de l'espant 

(Safranski, 1997: 238). Cal matisar que tot i la pertinència d'aquesta aproximació en relació al 

moment històric, Heidegger planteja els estats d'ànim com a moviments existencials: 

maneres segons les quals l’ésser-allí pot tornar a trobar les coses, el món, amb una força 
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renovada. Però el drama existencial que planteja Heidegger no es pot destriar de l'escenari 

fanatitzat que reuniria pensadors de la seva talla, al costat d'intel·lectuals salvatges com Ernst 

Jünger, dins l'oceà de confusió on les masses socials van sumar-se al gran incendi del segle 

XX, contribuint a l'esperit de desassossec característic de la post-modernitat. 

9. 3. 1. Excurs sobre les emocions com judicis valoratius: el cas Heidegger 

A recer d'aquest darrer paràgraf vull destacar com l'existencialisme revigoritza la noció de 

voluntat, necessària des de la posició fenomenològica. Robert C. Solomon (2004: 78) incideix 

en com aquest 'estar connectats al món' (engaged) implica les nocions d'elecció i 

responsabilitat, d'acord amb la seva teoria que considera: 'What is a cognitive theory if one 

thinks of emotions as engagements in the world? In answering this question, I would also like to look 

once again at the role of feelings or “affect” in emotions and suggest in passing why I think that 

emotions are, at least sometimes, “chosen” and voluntary. As engagements (as opposed to things that 

happen to us), emotions would certainly seem to be good candidates for the role of “existentialia” 

through which we define ourselves'; incidint en el mateix punt que Reddy quant a la pertinència 

de la teoria dels Emotives per poder establir judicis valoratius. Convé ressaltar la importància 

de la consideració de les emocions com judicis, que irònicament fa referència al mateix 

Heidegger29: 

 'Does it make sense to call these judgements? I am sure the answer is 

yes, and I would defend this in two steps. First, I have already insisted 

that judgements are not necessarily articulate or conscious and so the 

sorts of discriminations we make and the construals that we perform are 

sometimes (often) made without our awareness of, much less reflection 

on, our doing so. Second, a relatively small store of human knowledge is 

of the form “knowing that.” Philosophers, of course, are naturally 

concerned with such knowledge, and that leads them not unnaturally to 

the prejudice that only such propositional knowledge is important. Not 

that they deny the need for all sorts of nonverbal skills of the “knowing 

how” variety, but these are hardly the stuff of philosophical analysis. 

First, perhaps, because there may be nothing distinctively human about 

them (animals display such nonverbal skills at least as impressively as 

humans) and second, it is well known that “knowing how” cannot be 

reduced to any number of “knowing that”–type propositions. But it is a 

distortion of cognition and consciousness to suggest that “knowing 

that”–type propositional knowledge is in any way primary or 

independent of “knowing how.” The thesis here obviously takes us back to 

 
29 Semblen dissipats els dubtes quant a l'adhesió de Heidegger al règim nazi després de la publicació recent dels 

papers pòstums del seu germà Fritz. 
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Heidegger and Merleau-Ponty (and to a lesser extent, to Heidegger’s 

onetime disciple Gilbert Ryle). But since I have already insisted that 

emotional judgments are not necessarily propositional but rather ways of 

engaging the world, the way is open to make the further claim that they 

are not necessarily “knowing that”–type cognitions either' (Solomon, 

2004: 87). 

10. Sartre: imaginació i emoció, motors de l’existència 

Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande 

Jean-Paul Sartre 

L’ésser i el temps, el projecte inacabat de Heidegger - la segona part mai escrita es referia al 

temps -, mostrava ja l’absurditat de la realitat post-moderna: darrera no hi ha res. Què fer? 

L’activisme, l’acció30 i la revolta són la resposta de Jean-Paul Sartre. Una vida d’heroi que 

comença amb l’estada a Alemanya seguint el ‘moviment’ fenomenològic de Husserl i 

Heidegger, segueix amb la lluita en la resistència francesa – Sartre va ser capturat i 

empresonat durant 9 mesos - davant l’invasor alemany, i continuarà al llarg d’una trajectòria 

filosòfica i vital compromesa amb la transformació i la reivindicació política i social.  

La filosofia de Sartre desplega el poder de la imaginació i les emocions – sempre 

presents en la seva obra – en una relació dialèctica molt compromesa políticament durant 

una època tumultuosa que connecta la fenomenologia amb l’existencialisme (corrent aquest 

que neix dels encenalls de la guerra). Sartre vol superar aquesta bretxa – crític, al igual que 

Heidegger, amb el jo transcendental de Husserl -, a través d'una consciència emocional que 

supera màgicament les barreres de l'existència mundana.  La historicitat, o per ser més 

incisius, la facticitat inexplicada (Geworfenheit) sartreana es vol treure de sobre, 

comprensiblement, el malson heideggerià mitjançant la transformació de l'experiència 

humana. El seu repte no és fàcil, atès suposa un exercici de voluntat sense les facultats 

regeneradores de l'objectiu numinós: no hi ha victòria triomfal ni glòria, només existència. 

Existència que pot esdevenir mera resistència, però al final, pura vida. 

10. 1. Un esbós per viure 

En el Bosquejo de una teoría de las emociones, Sartre  (2015: 23) es fa la següent pregunta: ‘¿qué 

debe ser, pues, una conciencia para que la emoción sea posible e incluso acaso necesaria?’. La resposta 

és que la consciència ha de ser un mode de ser, o el que és el mateix, tota consciència existeix 

 

30 'Sartre offers something that was to prove crucial in all subsequent discussions of emotion: that «action» is 

no less an important aspect of emotional phenomena than «passion»'. (Hatzimoysis, 2010: 224). 



Genealogia de l’irracional: la raó intempestiva i el gir emocional 

Jordi Romero Bastida 

39 

 

en la mesura que és consciència d’existir (Sartre, 2015: 19). Sartre argumenta que les 

emocions són modes de consciència que operen una transformació de les qualitats del món. 

Les emocions no són accidents, sinó modes d’existència de la consciència: són modes de 

comprensió (Sartre, 2015: 101). Les emocions causen una alteració en el món percebut, 

alterant-lo per fer possibles situacions imprevisibles que ultrapassen la nostra capacitat 

racional i pràctica31. L'objectiu d'aquesta alquímia emocional és suplantar els modes de 

consciència pels quals l'individu interactua en un món complex i difícil regit per la causalitat 

i l'objectivitat. Es tractaria d'una espècie de sistema alternatiu que treballa en nivells 

d'urgència, suplint les mancances d'una realitat excessivament tecnificada, cosificada, 

orientada a l'objecte, però que en el cas de Sartre obre les portes a la configuració de 

l’experiència del món. 

En el mateix esbós Sartre fa una crítica de la psicologia – sense citar-lo es pot intuir la 

crítica a William James -, perquè aquesta ha estat la disciplina encarregada de l'estudi dels 

fets psíquics sense l'oportuna consideració del domini de la significació dins l'experiència 

humana. Preocupant-se exclusivament de l’estudi dels estats físics i només observant fets 

separats, heteròclits, la psicologia ha estat – i anticipa Sartre hi estarà - incapaç de mostrar la 

riquesa de la realitat humana, afirmant que només una aproximació antropològica i 

fenomenològica poden explicar acuradament aquesta realitat prenyada de significacions, 

entre les quals, les experiències emocionals, les emocions, constitueixen una forma 

organitzada de l’existència humana (Sartre, 2015: 26). 

En definitiva, a través de les emocions es prefigura un món màgic el destí del qual 

suporta una pressió formidable, impossible d’evitar. És en resposta a aquesta amenaça que 

Sartre articula el sentit de l'emoció com a consciència. Consciència que no és el centre 

neuràlgic de la intel·ligència, apilador de coneixements i funcions cerebrals, sinó consciència 

de, consciència en relació a. Consciència que és força transformadora i renovadora de l'ordre 

existencial. El contrapunt a aquesta potència performativa de la consciència emocional recau 

excessivament en el caràcter desideratiu de les emocions, que no obstant Sartre vindica com 

a motor de l’acció transformadora. 

Convençut que no es pot parlar de filosofia obviant les navegacions personals, 

intueixo una càrrega profunda de material subversiu en el poder performatiu de les 

 
31 Idea que connecta amb el de traducció de Reddy (pàg. 37). 
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emocions de l'existencialisme sartreà. La mateixa explicació dual de les emocions 

actives/passives de la por i la tristesa es complementen amb l'alegria, que Sartre identifica 

amb la impaciència que generen les expectatives de canvi, en un discurs que sembla 

rememorar l'espera prèvia, perllongada, desitjada i alliberadora des d’un captiveri (emotional 

suffering) des del qual es començaven a dissenyar noves possibilitats d’opressió sota la 

normalitat democràtica de l’Europa reconstruïda.  

Per aquest motiu l'experiència transformadora de la llibertat (recordem l’emotional 

liberty) neix de la frustració i el terror de la captivitat; l'instant32 de Sartre – que Heidegger 

s'imposa precipitant-se en l'errar de l'ésser -  està eternament elongat, sense possibilitat 

d'arribar a la realització plena. Tal i com declararia, estem condemnats a ser lliures. Sartre no 

es pot desprendre de l'hàlit de la decepció més profunda, però d'ella neix l'actitud 

transformadora de l'activitat humana, que Sartre situa en el compromís polític, erigint-se 

damunt els obstacles i les privacions. Tal és la renúncia de l'ésser que suposa una victòria per 

l'existència, com assenyala la famosa frase, existència abans que essència. 

10. 1. 1. Breu excurs sobre l’ètica de la teoria de les emocions de Sartre 

Victoria Camps destaca en El gobierno de las emociones (2011) la importància de l’esbós de 

Sartre en la necessitat d’incorporar les emocions en la construcció d’un model ètic (Camps, 

2011: 33): ‘Para conseguir gobernar las emociones, habrá que analizarlas y decidir la conveniencia de 

las mismas para desarrollar una personalidad que tanga en cuenta los principios y los valores éticos’. 

La reflexió de Camps es situa a partir de la consideració que - seguint a Sartre - la consciència 

emocional, com a forma d’aprehendre i valorar el món, és alhora estructural i irreflexiva. 

Així ho requereixen les circumstàncies inesperades i sobtades de la nostra experiència vital.  

Però la consciència reflexiva sobre les emocions ens permet una consideració 

matisada que valori l’abast, la intensitat, la justesa, en definitiva, la proporció de l’emoció. La 

proposta de Camps (2011) consisteix en apostar per l’educabilitat de les emocions, on hem de 

fer prevaldre la reflexió a partir d’una experiència ‘màgica’ – aquella que ens aporta la 

consciència emocional -; és aleshores, afirma Sartre, quan assolim l’alliberació. Tal i com 

afirma Camps: ‘Por eso, Sartre entiende la emoción a la vez como “una forma de aprehender el 

mundo” y como una “transformación del mundo”’, per cloure afirmant que aquest és el comès de 

l’ètica (2011: 36). 

 
32 Instant que és un tòpic en la història humana en períodes de crisi (Safranski, 2015) 
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11. Merleau-Ponty. Cos abans que presència 

En quin moment es van separar el pensar, la percepció i el sentir? Aquesta és la pregunta 

fonamental que Maurice Merleau-Ponty vol descriure mitjançant la investigació 

fenomenològica (1993a: 8): 'se trata de describir, no de explicar ni analizar. Esta primer consigna 

que daba Husserl a la fenomenología incipiente, de ser una «psicología descriptiva» o de volver «a las 

cosas mismas», es ante todo, la recusación de la ciencia'. Indicant a continuació que també la 

ciència acaba recorrent a la filosofia davant el problema de la percepció. 

Merleau-Ponty construeix una ontologia del cos que pretén modificar la perspectiva 

filosòfica tradicional i la metafísica, sense renunciar-hi a les explicacions que també 

complementen el món de la percepció33, per exemple, el dualisme, que no és rebutjat del tot, 

sinó criticat perquè s'ha erigit com a model hegemònic, contribuint a una reducció frustrant 

de les autèntiques possibilitats del món de la percepció. 

Conscient d'aquesta situació Merleau-Ponty  ens  convida a submergir-nos en 

l'experiència d'una consciència corporal que participa d'una trama on s'entrellacen percepció, 

emoció i racionalitat com a manifestacions de l'existència a través del cos, la carn; (García, 

2012: 85): ‘Nuestra percepción de cosas es la percepción de posibles comportamientos o quehaceres, y 

en este sentido si queremos otorgar a la percepción el rango de "conocimiento" podemos decir que el 

conocimiento perceptivo de todo "qué" supone un "saber cómo": nuestra percepción de una cosa no 

consiste esencialmente en un know that, un saber explícito, representativo o proposicional acerca de 

algo y de sus propiedades, sino en un know how que posee mi cuerpo mismo en tanto "sabe" 

tácitamente cómo puede conducirse, comportarse, manejarse con algo o en un espacio’. En uns termes 

molt semblants es pronuncia Solomon en la seva teoria sobre les emocions (2004: 87). 

La reducció fenomenològica més radical de Merleau-Ponty es produeix sobre la 

pregunta de la percepció, el sentit i el pensar, que no identifica amb l'individu pensant, 

 

33 La teoria de la percepció exposada en la Fenomenologia de la percepció (1945) explicada amb les seves 

pròpies paraules: 'Al percibir un objeto, tengo conciencia de posibilidades motrices que están implicadas en la 

percepción de él. La cosa se me aparece como función de los movimientos de mi cuerpo. Pero si bien estos 

movimientos se despliegan en torno al objeto, no debo suponer que son pensados por mí como factores 

objetivos. La percepción no es un análisis [...] al término del cual relacionaríamos ciertas apariciones a nuestro 

cuerpo [...]. La conciencia que tengo de mi cuerpo es una conciencia deslizante [glissante], el sentimiento de un 

poder. Tengo conciencia de mi cuerpo como de una potencia indivisa y sistemática de organizar ciertos 

desenvolvimientos de aparecer perceptivo. […] Organizo con mi cuerpo una comprensión del mundo, y la 

relación con mi cuerpo no es la de un Yo puro que tendría sucesivamente dos objetos, mi cuerpo y la cosa, sino 

que yo habito mi cuerpo y por él habito las cosas. La cosa se me aparece [...] como enclavada [enclavée] en su 

funcionamiento'. 
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sensitiu ni sensorial, sinó amb el cos que participa en el teixit sense costures de l'experiència 

conjunta del món, i el porta a la noció de moviment en l'esdevenir de la percepció. (Merleau-

Ponty, 1993: 119) 'Comprendemos mejor, en cuanto consideramos el cuerpo en movimiento, cómo 

habita el espacio (y el tiempo, por lo demás), porque el movimiento no se contenta con soportar 

pasivamente el espacio ν el tiempo, los asume activamente, los vuelve a tomar en su significación 

original que se borra en la banalidad de las situaciones adquiridas'. 

Moviment de l’ésser a través dels plecs on el cos constitueix un espai expressiu, un 

espai afectiu des del qual es contempla un horitzó d'expectatives i possibilitats (seguint el 

concepte d'horitzó clàssic de la fenomenologia), el sentit del qual es genera a partir d'una 

relació de reversibilitat que desarma l'objectivitat i el dualisme, racionalitat i emocionalitat, 

sense acabar de renegar de certa praxis que beneficia aquest trànsit. Merleau-Ponty admet la 

performativitat del llenguatge i la potència del pensament, que ell situa en el joc de les 

percepcions gràcies a la 'reversibilidad entre las dimensiones de la estructura actual' (Garcia, 2012: 

67). 

Tanmateix, una vegada s'atenua la diferenciació entre subjecte-objecte desapareix la 

subordinació de les emocions, irrellevant en un panorama on tota expressió és significativa 

en funció de la seva experiència a través d'un paisatge polièdric on 'Hay un logos del mundo 

sensible [...], una arquitectónica que surge [fuse] en el cuerpo como espíritu salvaje antes de 

sedimentarse en objetos de cultura positivos [...] [arquitectónica del cuerpo] que anima el lenguaje (e 

indirectamente el algoritmo, la lógica)'. 

11. 1. Presentificació d'un filòsof 

Què diferent resulta a l'objecte d'aquest treball la navegació de Merleau-Ponty! De les moltes 

lliçons que ens brinda no podem sinó aplaudir l'enorme potencial de la consciència corporal 

alhora de sostreure l'individu del nínxol de l'existencialisme de l'absurd, recuperant una 

fracció insubstituïble de l'esperit, l'ànima, o la consciència post-moderna. De la concepció 

sartreana, que no contempla la possibilitat de l'altre – fins i tot erigint-lo en l'infern – sinó a 

través d'una idea subrogada, el compromís, que no aconsegueix superar la diferència, 

l'abisme de la intersubjectivitat. Merleau-Ponty és capaç de subvertir el missatge existencial 

del no-res en un saber pràctic, una consciència corporal que abraça racionalitat i emoció. 

Obertura que inclou el regne animal (García, 2012: 69-70) en una visionària concepció del 

món sensible que recupera la natura perquè 'el animal es en el mundo'. 
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La seva crítica del dualisme tampoc és una negativa taxativa de la tradició filosòfica 

anterior. Merleau-Ponty, tot i que criticaria la trampa darrera l’idealisme del jo 

transcendental, sempre seguirà de prop el camí de Husserl. Al contrari, Merleau-Ponty 

desconfiava, intuïtiva i conscientment, dels tancaments en fals en els quals van caure 

voluntàriament Heidegger i Sartre, com palesa el trencament amb Sartre per l’adhesió 

d’aquest a l’estalinisme ('errar de l'ésser' de tants intel·lectuals). Així, Merleau-Ponty es 

sotmetrà a l'expulsió de l'emotional refuge de la redacció conjunta del diari Les Temps 

Modernes, que havia fundat junt amb Sartre i Simone de Beauvoir, de qui rebria injurioses 

acusacions. 

Merleau-Ponty va conservar tota la vida l'esperit de professor d'institut, i molt 

probablement la seva comprensió de la consciència del cos prové de l'ensenyança a 

adolescents. Una infància, que va descriure com immensament feliç,, que va fer que la seva 

fos una intel·ligència confiada, creativa i generosa.  En una època en la que el compromís 

significava l'adhesió incondicional als principis normatius socials i polítics – per exemple 

Sartre; la postguerra implica una polarització que anunciava les dinàmiques de la Guerra 

Freda -, Merleau-Ponty va tenir el coratge necessari i va ser prou independent per criticar el 

dogmatisme marxista dels comunistes francesos, i la política de l'antiga URSS, sense 

renunciar a la justesa d’alguns enunciats marxistes.  

Una lliçó pragmàtica fidel al propòsit de la filosofia de Merleau-Ponty,  perquè tal i 

com expressa en la Fenomenología de la percepción (1993a: 222) 'será preciso despertar la 

experiencia del mundo tal como se nos aparece en cuanto somos-del-mundo por nuestro cuerpo, en 

cuanto percibimos el mundo con nuestro cuerpo […] aprender de nuevo a sentir nuestro cuerpo, 

reencontrar bajo el saber objetivo y distante del cuerpo ese otro saber que del mismo tenemos, porque 

está siempre con nosotros y porque somos cuerpo'.  

La fenomenologia del cos significa l'intent de trencar l'experiència radical de la 

modernitat que ha separat en hemisferis separats els camps del sentit i del cos.  Una ruptura 

radical que ha furtat al cos d'una consciència, i l'ha condemnat a les arbitrarietats de les 

emocions. Però Merleau-Ponty també renuncia a la consciència (consciència transcendental), 

oferint-nos el cos com centre d'activitat, de vinculació, de presentificació des d'on aprendre de 

nou a veure el món (Galán, 2010: 52-53) en un teixit on emocions i racionalitat ultrapassen els 

límits del propi cos en la recerca del territori de la intersubjectivitat. 
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Ara si, amb aquesta idea seminal de Merleau-Ponty (1993a: 223) posarem peu en 

l'arena del debat actual; fixant-nos en la següent afirmació del filòsof, que ens serveix d'inici: 

'El pensamiento objetivo ignora el sujeto de la percepción. Ello es debido a que se da a sí mismo el 

mundo ya hecho, como medio contextual de todo posible acontecimiento, y trata la percepción como 

uno de estos acontecimientos'; abans no ens dirigim, amb la mirada posada en l'horitzó final del 

fatídic 11 de setembre de 2001, a destacar les principals aportacions als Emotional Studies des 

de la Filosofia de les emocions.  

12. Filosofia de les emocions34 

Després de la Segona Guerra Mundial el neopositivisme sorgirà amb l’impuls d’instaurar 

una nova Age of Reason. Gràcies al ràpid desenvolupament de la cibernètica i la informàtica – 

amprat en els esforços inherents a la indústria de la guerra -, disciplines com la psicologia 

marcaran el camí. El conductisme constituirà una tendència emblemàtica amb té fortes 

implicacions en la visió sobre les emocions, que seran relegades a l’absurd binarisme 

d’inputs i outputs, a la lògica conductual, etc. En filosofia l'emotivisme nord-americà reduirà 

el testimoni de les emocions a les puerils expressions i onomatopeies  de la cultura pop. 

Només els treballs destacables de George Pitcher, de Princeton, Errol Bedfork d'Edimburg i 

el llibre d'Anthony Kent subsistiran en la indeterminació d'un camp d'estudi inexistent. 

Les life sciences, especialment la neurofisiologia i la neurobiologia, reemplacen el 

paper predominant que havia ocupat la psicologia i les ciències socials. Serà l’ocasió perquè 

els neo-Jamesians 35  recuperin les emocions com a expressions dins el complex neuronal. 

També el neodarwinisme ressorgeix com una forma de naturalitzar la condició humana. La 

biologia s'imposa a la cultura. Es tracta d'un dels debats més antics: natura versus cultura. I 

per això resulta significativa com aquesta tendència continua en la crítica contra el 

 

34 A principis dels 90 Cheshire Calhoun i Robert C. Solomon van escriure el llibre ¿Qué es una emoción? 

(1992), parafrasejant el llibre canònic del mateix títol de William James What is an emotion? (1884). En ell 

posen de manifest les 10 qüestions fonamentals que tota teoria de l'emoció hauria de contemplar: 1. què és una 

emoció; 2. quines són les emocions bàsiques; 3. causes de les emocions; 4.  com es poden explicar les emocions: 

5. racionalitat de les emocions; 6. relacions de les emocions amb l'ètica; 7. com s'expressen les emocions; 8. 

relació entre emocions i cultura; 9 responsabilitat de les nostres emocions; 10. relació entre coneixement i 

emocions. 
35

’The neo-Jamesians, like James, take the feelings in which emotions consist to be the feelings of the bodily 

changes that occur during an episode of emotion. Unlike James, however, the neo-Jamesians hold that these 

feelings do not merely register those bodily changes. Rather, they are also meaningful. The neo-Jamesians, in 

other words, accept the fundamental idea on which the concept of an emotion that Freud introduced into 

psychology is constructed, the idea that emotions are intentional states’ (John Deigh, 2010: 32) “Concepts of 

Emotions in modern Philosophy and Psychology”. A: Peter Goldie (ed.) The Oxford Handbook of Philosophy of 

Emotions (pàg.  17-40). Nova York: Oxford University Press. 
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constructivisme i el cognitivisme, per exemple, amb l'argument que humans i animals no 

comparteixen el mateix set emocional, idea que xocaria frontalment amb els enunciats de 

Merleau-Ponty vistos en el punt anterior.  

Gairebé totes les introduccions a la Filosofia de les emocions comencen, d'una 

manera o una altre, amb la famosa definició de William James ‘emotions are the feelings of the 

bodily changes that “follow directly the perception of an exciting object’; veritable pedra de toc – tal 

i com veurem aquesta tendència roman en l'actualitat sota les respectives revisions36 -, que no 

tindria sentit ple sense les posicions contràries: el filòsof Franz Brentano – Freud, en l'estela 

de James, seria un dels seus alumnes - introdueix la teoria avaluativa de les emocions, 

dirigida a construir una ètica fundada en les emocions, que trobarà continuïtat en el 

cognitivisme i les teories que afirmen la racionalitat de les emocions, entre les quals la de 

Robert C. Solomon (1976) – una de les més radicals però també valorades (Rodriguez, 1999: 

114) -, la de Martha Nussbaum (2001) – ambdós poden situar-se en el corrent cognitiu-

avaluatiu -, o la teoria causal-avaluativa de Lyons (1980). 

12. 1. Filosofia en e-motion 

En la introducció del manual The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion, el filòsof nord-

americà Peter Goldie (ed.) explica que en un principi la filosofia de la ment, interessada 

exclusivament en els processos cos-ment (body-mind), i com aquests afectaven al món 

material, no tenia (prou) motius per ampliar el seu camp d'interès. A banda, la 

fenomenologia ja s'ocupava del món fonedís de les emocions.  

Ens interessa especialment, de la seva introducció, una sèrie de factors que Goldie 

destaca han contribuït de manera decisiva en un canvi dramàtic en l'interès de la filosofia 

vers les emocions (2010: 1-3): 

I. Els filòsofs de la ment (philosophers of mind) han començat a sentir un interès creixent 

per altres disciplines, per exemple, la psicologia cognitiva (entre els quals Reddy fa la 

seva interpretació de la història de les emocions); en relació a la psicologia i 

l'antropologia evolutiva (i la famosa teoria d'Ekman (1972) d'un set bàsic 

d'expressions facials, que alhora beu de l'evolucionisme darwinià (1889/1998); 

finalment quant a l'auge de les neurociències s'obren nous horitzons: emotivitat 

 

36 El vessant més fisiologista es declara hereu de la teoria de James-Lange i sovint és 'acusat' de reduccionista. 

Entre els quals Ekman és la figura prominent.  
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humans/animals, humans/robots, transhumanisme, etc. 

II. La presa de consciència per part de la filosofia, que les emocions exerceixen en la raó 

pràctica, ha anat en augment. Així partint des d'Aristòtil i Plató es considera la 

importància de les emocions en la presa de decisions: a) tant si aquestes es basen en 

factors adaptatius que requereixen respostes ràpides; b) com si es poden considerar 

racionals (obrint el davant sobre la naturalesa de la racionalitat, diferents 

racionalitats, etc.). 

III. La introducció d'una tendència dins l'ètica a considerar les emocions valuoses i 

necessàries, per exemple, a partir d'una revalorització de les virtuts, entre les quals la 

intuïció es considera rellevant en els judicis ètics. Paral·lelament es recupera el corrent 

que considera que les emocions juguen un rol decisiu en l'anomenada intel·ligència 

emocional37. 

IV. La disciplina filosòfica dedicada a l'estètica i el paper de les emocions en les respostes 

emocionals a l'experiència artística, es nodreix de les recents investigacions en 

psicologia i neurociència. A banda, la investigació filosòfica es situa en el terreny 

interdisciplinar de l'ètica i l'estètica; de quina manera les emocions 'morals' es 

relacionen respecte l'estètica, etc. 

12. 2. Les teories avaluatives de les emocions 

Com apunta Mariano Rodriguez González en Una introducción a la filosofía de las emociones 

(1999: 113): ‘han sido las diferentes versiones de las teorías evaluativas las que por fin han conseguido 

evitar la disolución conceptual de las emociones, justamente porque nos han ayudado a poner orden en 

su innegable complejidad’. 

Efectivament, després d’haver renunciat a factors massa decisius en la configuració 

emocional - com feia per exemple el cognitivisme, que no contempla el desig, un component 

bàsic en la motivació emocional, o el conductisme pel seu reduccionisme -, les teories 

avaluatives de l’emoció ens retornen - d’una manera especialment rellevant per aquest treball 

 
37 El concepte intel·ligència emocional, popularitzat per Daniel Goleman -en realitat és un préstec del concepte 

de Max Scheller emotional contagion i dels estudis realitzats per Peter Salovey i John D. Mayer (1989)-, troba 

noves perspectives en el desenvolupament posterior per part de les neurociències, per exemple la teoria de les 

mirror neurons. Victoria Camps (2011) i altres, es mostren crítics amb la menysvaloració del concepte, que en 

mans de Goleman, es redueix a un manual de conducta; per contra Camps i altres aposten per l'educabilitat de les 

emocions com una eina normativa fonamental per una ètica dels valors. 



Genealogia de l’irracional: la raó intempestiva i el gir emocional 

Jordi Romero Bastida 

47 

 

-, a la tradició filosòfica de Brentano (recordem que Freud va ser alumne seu, però també 

Heidegger es va interessar per les seves idees), de Scheller, o del mateix Sartre. Brentano va 

ser el primer en afirmar que el nucli de les emocions era avaluatiu perquè les emocions 

sempre consistien en valoracions, favorables o contràries a situacions diverses; comporten 

una actitud i donen pas als valors, pels quals, les emocions constitueixen vivències. 

Les teoria causal-avaluativa de Lyons (1980), però també les teories de Bedford (1956-

1957), Greenspan (1988) i Rorty, constitueixen un punt d’inflexió molt rellevant perquè 

emfatitzen les causes, les creences; en definitiva, es relaciona material cognitiu rellevant en la 

formació de les emocions, que obre les portes a la seva pròpia transformació: en efecte 

conèixer i saber situar-se implica que les emocions fan intel·ligibles les nostres accions 

(Rodríguez González, 1999: 115) i obre la possibilitat de modificar-les.  

Les teories avaluatives signifiquen un pas molt important en la consideració de les 

emocions com a fenòmens actius en contra de la consideració que aquestes només 

constitueixen respostes passives, irracionals i per tant negatives de la vida psíquica de 

l’individu. S’obre un paradigma emocional 38  on les emocions passen a considerar-se 

fonamentals en la construcció social de la realitat de l’individu (Averill).  

Si com assenyala Rodríguez González (1999: 117) ‘Ocurre entonces que los conflictos 

sociales se van traduciendo en normas de acción completamente contradictorias hasta que su peso 

psicológico sobre el individuo puede llegar a hacerse tan insoportable que nuestra misma cultura se vea 

obligada a poner a disposición de éste, por ejemplo, la catarsis que el arrebato de cólera propicia ’; 

trobem, una vegada més, un lligam fort quant a la pertinència de l’estudi de cas de Reddy 

sobre la Revolució Francesa, on l’emotivisme deslliura l’Age of Sensibility i el Terror 

revolucionari; i més modestament aquest breu exercici que proposo on es vol mostrar la 

col·lisió de la filosofia vitalista durant l’Europa negre de les dues guerres mundials, amb les 

forces de la raó instrumental, el dualisme cartesià i el racionalisme, per explicar episodis 

d’especial rellevància en el psiquisme, la vida emocional, el pensament i la història. 

12. 3. Una qüestió gens banal: hi ha emocions orientades al coneixement? 

Dit d'una altre manera, hi ha emocions ‘ intel·lectuals’,  'epistemològiques', o si es prefereix, 

pròpies de l’activitat intel·lectual, orientades a una finalitat epistemològica, i altres que no ho 

 
38

 Peter N. Stearns (2008: 28). “History of Emotions: Issues of Change and Impact”. A: Lewis, Haviland-Jones, 

Feldman (ed.): Handbook of Emotions (pàg.  17-31). Nova York: The Guilford Press. 
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són39? Adam Morton40 i Michael Stocker41 donen una resposta afirmativa. Morton cita les 

següents: preocupació 42  (persistència, obsessió i responsabilitat per conèixer); interès 

(fascinació, atracció); cautela; (in)satisfacció. No obstant ens adverteix: cal distingir les 

emocions de les ‘virtuts’ que representen. Stocker fa una dissertació sobre Aristòtil i William 

James, que va parlar de l’existència de nonstandard emotions en l’obra What is an Emotion?; 

també Averill (1993) afirma ‘Hope, in contrast, is representative of a class of “intellectual 

emotions”’. 

Trobo aquest punt significatiu, perquè he subratllat manta vegades en aquest treball 

el caràcter emocional dels filòsofs vitalistes, que lligat a la meva intenció de palesar la 

pertinència del marc conceptual de Reddy - soc conscient d’haver desenvolupat, en cert 

aspecte, una descripció emocional -, podria semblar una posició forçada per la necessitat 

d'explicitar les meves raons sobre la pertinença o no dels continguts filosòfics dins l'àmbit 

dels Emotional Studies.  

Si s'admet que algunes emocions poden ser epistemològicament significatives, es 

segueix que aquestes participen en el procés d'adquisició de coneixement i creences en 

general. Però anant més enllà encara (es pot?): és possible establir una correlació entre les 

virtuts que representen aquests pensadors excepcionals i unes emocions determinades? Si 

com afirma Morton (2010: 397) ‘deficits in the capacity to feel emotions are often linked to cognitive 

deficits’, es podria entendre que també la distorsió en la capacitat emocional que 

experimentaria Nietzsche en els darrers anys i el portaria a la desconnexió total – 

exemplarment representada en l’Ecce homo -, formaria part inextricable del seu pensament 

intempestiu, genial i embogit alhora. 

El següent paràgraf (Stocker, 2010: 411) és una cita del psicòleg francès Théodule 

Ribot (1839-1916). Atenció perquè aquest 'psicòleg de les emocions' - contemporani de 

William James -, dona pistes sobre les emocions intel·lectuals i fa esment a l'emotional 

suffering (disculpeu l'anacronisme) de Pascal: 

 
39  

Les més obvies serien la por, la ira, la tristesa. 
40

Adam Morton, 2010. “Epistemic Emotions”. A: Peter Goldie (ed.): The Oxford Handbook of Philosophy of 

Emotions (pàg.  385-399). Nova York: Oxford University Press. 
41

 Stocker, Michael. 2010. “Intellectual and other Nonstandard Emotions”. A: Peter Goldie (ed.) The Oxford 

Handbook of Philosophy of Emotions (pàg. 401-423). Nova York: Oxford University Press. 
42 

En el text original Morton parla de dues emocions worry i concern, que es tradueixen per ‘preocupació’ però 

que relaciona amb l’obsessió i el ‘desig’ de conèixer impulsivament en el cas de la primera, i en el sentit de 

preocupació quant a la responsabilitat que implica un coneixement acurat dels fets la segona. 
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I shall be very brief in treating of intellectual emotion, since it is rare, 

and usually temperate in character; however….[it can spring] up with 

the true characteristics of intense emotions….Most human beings are 

not passionately eager for the search after or the discovery of pure truth, 

any more than they are afflicted by privation of it; but those possessed by 

this demon are given up to him, body and soul…. The biographies of 

learned men furnish us with innumerable examples: the perpetual 

physical sufferings of Pascal, Malebranche nearly suffocated by the 

palpitations of his heart when reading Descartes, Humphrey Davy 

dancing in his laboratory after having made the discovery of potassium 

[…] The instinct of curiosity is at the root of all intellectual emotion, 

whether lofty or commonplace'. 

En conseqüència Morton (2010: 398) afirma que les emocions epistemològiques juguen un 

paper essencial en l’adquisició de creences a través de la persistència en la motivació, que 

podria derivar-se de la curiositat. Tanmateix troba excitant seguir la pista de la motivació en 

termes biològics, perquè aquesta curiositat persistent és determinant en la persecució 

d’objectius, fins i tot, quan la resposta raonada als mateixos podria desaconsellar més 

indagacions. Sortosament, en molts casos no seguim aquests consells (Morton, 2010: 398): 

‘how narrow the divide is between these emotions and other less admirable ones: obsession, 

compulsion, nosiness, fixation’. 

A continuació, molt breument, un petit homenatge a un personatge exemplar que, 

situat en l’inici del nou mil·lenni, ens servirà per tancar el cercle ‘hermenèutic’ d’aquest 

treball-relat. 

13. 11/09/2001. In memoriam 

Ciutadans de dos mons incommensurables, aquesta era la idea del que s’ha considerat va ser 

‘la consciència d’un segle’: Hans-Georg Gadamer, el filòsof de la comprensió de l’experiència 

humana. En una de les darreres entrevistes concedides diria ‘puedo ser considerado un testigo, 

pero no como uno con la pretensión de hablar como profesional de los sucesos políticos y sociales, sino 

uno que evoca todo lo sucedido con objeto de averiguar qué relación tiene la filosofía, o sea el campo 

sobre el que tengo algo que decir, con la situación de todos nosotros, con nuestros temores, nuestras 

esperanzas y nuestras expectativas’. 

Gadamer neix l’any de la mort de Nietzsche, i mor, als 102 anys43, pocs mesos després 

dels atemptats de Nova York, Washington i Pennsilvània, d’aquell matí de l’11 de setembre 

 
43 

Fa 16 anys - concretament un 13 de març - mentre redacto aquest treball, avui 28 de març de 2017.  
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de 2001. Un fatídic atemptat que qualificaria, poc abans d’entrar en l’hospital per darrera 

vegada, de nihilismo filosófico. Què dirien els filòsofs vitalistes? Nietzsche va atacar aquest 

nihilisme perquè suposava la negació de la vida, Heidegger, que el va interpretar 

erròniament, es va precipitar en l'abisme, després d'haver forçat l'entrada del Dasein en el 

paradís de la historicitat fàctica. Des de la rereguarda, Sartre capgira la consciència a través 

de la màgia i la imaginació en un compromís rabiós. La performance de Merleau-Ponty, una 

obertura massa arriscada per les fràgils consciències del segle XX. En quin moment s’ha 

tornat a tergiversar la necessitat d’unir dos hemisferis que superin la consciència escindida 

de l’individu? Els filòsofs vitalistes no haurien dubtat ni un minut i haurien pronunciat un 

sonor 'si' a favor d'un Gir emocional. 

Mentrestant el món reflecteix amb una perfecció inusitada aquesta ruptura. Tolstoi, 

de qui es podria escriure un tractat sobre la navegació emocional - que passaria per 

Dostoievski, Turguénev, etc. -, comença l’Anna Karenina amb un cita ínclita: totes les famílies 

felices s'assemblen, només les famílies desgraciades, ho són, d'una manera única i especial. Així, certs 

processos històrics, com la Revolució francesa, que Reddy vol mostrar a través d'una 

dialèctica de l'emoció, ens remet, com tantes altres vegades, als successius naufragis de 

l'ésser.  

Múltiples i variades són les catàstrofes del segle XX, el segle més violent de la història 

de la humanitat, no és d'estranyar, doncs, la necessitat d'un centre de gravetat permanent, 

que Reddy vol situar en una nova consciència on les emocions són, finalment redimides. Es 

tractaria de bastir un sistema normatiu d'or (llei àuria), universal, que permeti una navegació 

emocional feliç, no necessàriament segura, però governada amb la fermesa d’uns criteris que 

salvaguardin la dignitat humana. Aleshores és necessari recuperar les emocions de la 

caverna on la raó instrumental les havia engabiat, perquè aquestes són fonamentals en el 

camí del coneixement i la responsabilitat, de l’ètica, el respecte per l’altre i les diferències en 

el sentir. El seu llibre, com anticipa la imatge de la portada, ens remet a la serenitat clàssica 

dels grans paisatgistes, Lorena, Constable, etc.; es tracta d’una mirada melancòlica i 

organitzada al passat, que pretén exorcitzar els tumults del món contemporani, atiats per la 

manca de compromís del relativisme. 

S’ha tancant el cercle? Era doncs, imperatiu preguntar-se, en honor del darrer gran 

filòsof, constructor de ponts en el temps a través de la comprensió, si la consciència 
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d’aquesta incommensurabilitat que esclata en les nostres vides quotidianes, havia 

experimentat una transformació renovadora, o si al contrari, es reforçava constrenyent 

l’esperit, l’ànima, la consciència, el Dasein, el cos, la vida. 

14. Conclusions 

Constitueix un tòpic de la cultura occidental pensar que la vida, o almenys la vida com 

hauria de ser viscuda, està orientada a la raó d’una manera ‘natural’. La racionalitat és 

percebuda com un vector, el sentit del qual està íntimament lligat a la intencionalitat. Però la 

idea que les emocions van en contra d'aquest recurs de l'evolució és absurda, perquè suposa 

afirmar que les emocions són contràries als estats intencionals, ben al contrari, les emocions 

s'orienten també a 'objectes formals', per exemple, la por respecte el perill, els remordiments 

vers la vergonya, etc. No obstant, aquesta ha estat la tendència generalitzada que el 

pensament ha consagrat, cedint posteriorment al paradigma tecnocientífic actual, un 

prejudici d'enorme transcendència. 

Si la raó ha guiat el destí de l'ésser per què tenim aquesta sensació de fracàs? Per què 

el malestar de la cultura? Potser és la conseqüència de la lluita aferrissada entre raó i passió? 

En resposta a aquestes qüestions, que en un to col·loquial podríem traslladar amb la 

pregunta ‘emocional' How we feel? William M. Reddy ens ofereix la Teoria dels Emotives i un 

ampli aparell conceptual que ens pot servir per explicar l'estat emocional d'una comunitat, 

un poble o una nació, ajudant-nos a comprendre i valorar les successives etapes emocionals 

durant la història, i el per què de la preeminència d'un emotional regime, o de la seva 

decadència. 

En realitat sempre ha existit una tensió entre la reivindicació emocional - com ha 

mostrat Reddy en el seu estudi de cas sobre la Revolució Francesa -, i la tendència a reprimir 

les emocions com a requisit imprescindible pel bon govern i la pau social, precedida per la 

idea d'una raó pràctica, instrumental, fins i tot transcendental. Conseqüentment, l'esclat 

emocional de certes èpoques, sovint interpretat com la (des)raó de processos il·legítims - que 

calia evitar a qualsevol preu, també amb violència, però en aquests casos justificada -, no 

podia ser considerat sinó una prova irrefutable d'irracionalitat, justificant la repressió del 

món emocional. Però del somni de la raó instrumental, i de llurs polítiques estatals 

planificades, també han esdevingut monstres, com per exemple el III Reich o les polítiques 

colonials asèpticament dissenyades pels imperis occidentals. Recordem que Hitler arribarà al 
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poder després de sortir victoriós d’unes eleccions democràtiques.  

Altrament quan no es donen les circumstàncies per deslliurar la pressió emocional 

(tal i com exposo en la introducció d'aquest treball), poden esdevenir les situacions 

d'emotional suffering que explica i denúncia Reddy: concretament el sentimentalisme - un 

derivat del qual, el sensacionalisme, és l'avantsala de la manipulació actual per part 

d'emotional regimes amb dèficits democràtics -, deslliurant episodis crítics, com he volgut 

mostrar en aquest treball a través del retrat de l'Europa de les dues guerres mundials, 

responsable de l'anterior ordre mundial, que podria perfectament donar-se per finalitzat amb 

l’inici traumàtic del nou mil·lenni i els atemptats de l’11 de setembre de 2001. Per això, la 

valenta proposta de Reddy d'una navegació emocional esdevé especialment valuosa, perquè 

representa el primer intent - i més reeixit fins el moment - d’un estudi de cas en profunditat 

sobre els pressupòsits de la història de les emocions. Contribució que Reddy contrasta amb 

un convincent aparell metodològic i un més que solvent coneixement de la psicologia 

cognitivista i l’antropologia. 

A tal fi, he volgut que part de la meva navegació per la filosofia de la vida, i llurs 

figures més representatives, anés acompanyada d'una necessària però breu contextualització 

històrica, tal i com es correspon amb els principis de The Navigation of Feelings: sense conèixer 

l'instant que va viure Nietzsche, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, o molt breument 

Gadamer, és impossible avaluar el pensament vitalista. La filosofia feta vida és un producte 

indestriable del món emocional i d'un marc cronològic, però també narratiu i mental, que 

m’ha servit per intentar explicar una història de les emocions a través d’un corrent profund 

del pensament, que penso, connecta amb les tendències actuals que reivindiquen, amb major 

o menor èmfasi, i amb gran disparitat de criteris i opinions, el tractament de les emocions. 

També he volgut mostrar, basant-me en els filòsofs vitalistes, com les emocions 

contribueixen a la identificació i la consecució de les motivacions personals, i exerceixen un 

paper coercitiu contra l'akrasia de la voluntat, per això trobo justificat haver-los presentat, 

amb unes poques pinzellades, com una emotional community (Rosenwein, 2002, 2010), o bé un 

emotional refuge (Reddy, 2001).  

En resum, i a grans trets, he tractat de mostrar com la filosofia vitalista, connectant 

emocionalment amb la capacitat d'interpretació de situacions complexes, es consolidaria com 

una crida a l'acció, però atenció!, una acció amb implicacions ètiques enemiga mortal del 

nihilisme terrorista dels darrers temps. Tanmateix parlar de motivacions en les emocions és 



Genealogia de l’irracional: la raó intempestiva i el gir emocional 

Jordi Romero Bastida 

53 

 

negar l'irracionalisme d'aquestes, i exigia escodrinyar les arrels d'una genealogia de 

l'irracional que es nodreix del caràcter intempestiu, vital i necessari de les emocions i la seva 

irrupció en els dominis de la raó. Perquè si revisem les condicions i les opcions del filòsofs de 

la vida, aquestes s'armen contra les mateixes 'raons' del relativisme - una revisió dolça del 

nihilisme -, que també ha soscavat els principis de la ciència. El relativisme esdevé un corrent 

especialment preocupant perquè pretén invalidar qualsevol valoració eficaç del 

comportament humà i de les seves realitzacions. El relativisme actual es nodreix de la 

dissolució de l'individu a través de la pèrdua de referents universals vàlids, com s'ha pogut 

comprovar, amb grans dosis d'incredulitat i dolor, en l'aparentment incomprensible adhesió 

de ciutadans europeus a la gihad dels terroristes islamistes. 

Això no implica ni la inefabilitat de les emocions ni la seva estandardització - que 

derivaria segurament en l'etnocentrisme -, situacions que significarien la invalidesa dels 

judicis valoratius de les emocions, ans al contrari, aquesta rellevància de l’aspecte valoratiu 

de les emocions, les situa en un nivell normatiu que implica una sèrie de responsabilitats 

morals i ètiques. Personalment coincideixo amb Reddy quan afirma que exercir la 

responsabilitat en el guiatge de les emocions44 no pot sinó contribuir a restablir els nivells 

d’emotional liberty corresponents a qualsevol societat desacomplexada i madura. 

Conseqüentment, ni les teories fisiologistes ni les conductuals poden explicar l'evident 

racionalitat de les emocions (Rodríguez González, 1999: 145), però tampoc són capaces de 

distingir-les, per tant no poden sinó fracassar en la seva interpretació. Però les teories 

cognitivistes (Deigh, 2010: 27) tampoc han pogut donar una explicació suficientment cabal de 

la pertinència emocional. 

Les emocions són fenòmens mentals de caràcter epistemològic que complementen la 

raó, i fins i tot, la superen, o desborden (seguint el concepte de traducció-activació-acció de la 

teoria dels emotives de Reddy), en situacions on la resposta ha de ser ràpida i no es pot 

esperar a la deliberació objectiva entesa com un procés íntegrament lògic i racional; però 

també exerceixen el domini dels valors45 morals, ètics, artístics, religiosos. És aquest caràcter 

 
44

‘In judging that respect for others has import – and doing so not just as a matter of giving it lip service on one 

occasion but rather consistently as appropriate to a variety of situations – is to establish a rationally structured 

pattern of commitments to the import of respect that, other things being equal, ought to include emotions and 

desires as well’ (Bennet W. Helm, 2010: 321). “Emotions and Motivation: Reconsidering Neo-Jamesians 

Accounts”. A: Peter Goldie (ed.). The Oxford Handbook of Philosophy of Emotions (pàg. 303-323) Nova York: 

Oxford University Press. 
45 'For according to many philosophies and psychologies of the emotions appraisals, evaluations, assessments, 
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avaluatiu de les emocions el que ha acabant imposant-se en les teories de les emocions 

actuals, i precisament, per estar mancades d'aquesta capacitat, les teories perceptuals es 

queden en els llims entre feelings i emotions. 

La naturalesa avaluativa de les emocions situa l'experiència emocional en una posició 

estratègica entre la racionalitat i la vivència, brindant-li la clarividència que, a través de la 

seva experiència vital, han reclamat filòsofs, lloat poetes, artistes de l'esperit, també científics, 

i contribuint a generar noves possibilitats per l'experiència humana a través del geni de la 

singularitat. En aquest sentit la gran intuïció dels filòsofs de la vida va ser comprendre l'errar 

de l'ésser en la seva visió unívoca d'un horitzó objectual exclusivament compromès en la 

separació artificial del món, on els fenòmens emocionals, una vegada s’havia donat per 

clausurada l’antiga concepció mítica i religiosa de l’existència, no tenien cabuda. Haver 

ignorat qualsevol oportunitat d'un destí comú, compromès amb uns valors humans renovats 

que integressin la comprensió dins la praxi del coneixement significatiu, a canvi d'una visió 

teleològica basada en el progrés científic i tècnic, aquesta va ser la demanda desatesa 

imposada per la raó instrumental. 

Però si la racionalitat seria el criteri segons el qual mesurem la probabilitat d'èxit 

d'una acció (Rodríguez González, 1999: 187), les emocions sotmeten a la pressió de les 

decisions ràpides a la raó, que en contrapartida sotmetrà les emocions a valoracions 

racionals. Aquest cercle precisa un reajustament per evitar la característica asincronia de 

l’individu postmodern. Tanmateix hi ha un component en les emocions que supera el càlcul 

de la racionalitat. Un factor de canvi que eleva les categories particulars a la qüestió dels 

valors, es tracta de les emocions com judicis valoratius que impliquen aspectes normatius 

relatius a la socialització de l'individu (Solomon, 1980; Reddy, 200146; i altres), que penso, 

posen en entredit la qüestió relativa a l'ancoratge evolutiu de les emocions, en funció de la 

qual aquestes són funcions encapsulades, modulars (un altre símil computacional?), com 

assegura Goldie (2010) sobre la teoria del Two-track mind – que no sembla sinó una 

actualització del dualisme tradicional -; perquè són els aspectes socialitzadors de l'ésser 

humà els que han suposat l'impacte més gran en el desenvolupament de les capacitats 

                                                                                                                                                         
valuing, and impressions of value and importance are essential to our emotional lives. And according to many 

philosophies value is to be understood in terms of emotions' (Kevin Mulligan, 2010: 475) “Emotions and 

Values”. A: Peter Goldie (ed.) The Oxford Handbook of Philosophy of Emotions (pàg.  475-500). Nova York: 

Oxford University Press. 
46

‘Emotions are subjected to normative judgements and those who achieve emotional ideals are admired and 

endowed with authority. This evidence offers strong confirmation of the theory of emotives’ (Reddy, 2001: 323). 



Genealogia de l’irracional: la raó intempestiva i el gir emocional 

Jordi Romero Bastida 

55 

 

humanes a través del joc de la intersubjectivitat. 

Massa sovint l'estratègia emocional és criticada només en base a l'existència del 

paradigma racional, que l'exclou des de l'inici, sense jutjar-la en funció de la pertinència de 

les emocions i les raons de les seves accions. Per aquest motiu en l'actualitat hi ha la 

tendència a situar les motivacions emocionals en funció d'objectius col·lectius, a fi de 

justificar aquesta estratègia emocional. Com ja s'ha assenyalat, la intencionalitat emocional 

apunta a les mateixes condicions evolutives, per què no, des d'una perspectiva altruista amb 

raons interessades (Greenspan), com es desprèn dels estudis de casos de resposta ciutadana 

respecte episodis de gran sofriment generalitzat com genocidis i crisis humanitàries (Paul 

Slovic, 2007).  

Es pot afirmar, que a recer del descrèdit del discurs post-estructuralista les emocions han 

renascut com una categoria absoluta que permeti noves conceptualitzacions sobre el cos, com 

el lloc d’obertura on es troben els espais significatius de la ment, l'alteritat, el comportament i 

les emocions? Si efectivament ha tingut lloc aquesta renovació que significa la unió de la raó i 

l'emoció. Si som veritablement conscients de la vella dita de Terenci Homo sum, humani nihil a 

me alienum puto, aleshores tenim garantida una navegació emocional lliure, en la qual port i 

destí es fonin en l'horitzó d'una nova consciència, una altre frontera digna de l’empresa 

humana. 

Apèndix (presentació TFGenealogia de l’irracional) 

A continuació en el següent enllaç TFGenealogia de l’irracional podeu accedir a la 

presentació que he elaborat amb l’aplicació on-line Prezi. Només una petita recomanació: si 

us agrada la música clàssica enceneu els altaveus! 

 

  

http://prezi.com/253a2shmc5nk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/253a2shmc5nk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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