












com hem vist molt propers al postmodernisme actual maj or i -
tari. Pensern, per simplificara, en el pessimista i budista
Schopenhauer, o en Wagner (el melóman aristocratitzant i
exaltador d'un pathos que Nietzsche va confondre amb el
paganisme i el tragicisme grec). Cal recordar que a Friedriclr
Nietzsche el fascina la Grécia arcaica, heroica, trágica i p re _
socrática precisament perqué hi ven ]'única alternativa pro-
funda al seu temes, a la modernitat que li va tocar viure.

Nietzsche, dones, mereix ser considerat el primer postmo-
dern, perqué és un antimodern radical, «sisternátic» i «cohe-
rent»9 . Encara més: ho és perqué no pot aconseguir plenament
arribar a ser un no modern, que és el que veritablement volia.
Per aixó resta com el primer postmodern, cosa que segura-
ment a Nietzsche no li hauria fet gaire il-lusió. En definitiva,
considero que, tot i viure en gran mesura contra la moderni-
tat i que el seu pensament és la crítica antimoderna més
potent, Nietzsche no aconsegueix alliberar-se totalment deis
condicionaments moderas, ja sigui de discurs i conceptuals,
d'estil i Ilenguatge, fins i tot potser d'ideals, aspiracions i
anhels. Com molts postmoderns actuals, aixó sí -ni més ni
menys- que un segle i mig abans; l'intempestiu Nietzsche ja
va viure, pensar i escriure en gran mesura fora de la moderni-
tat (que era el seu temps), peró no completament a fora,
perqué encara en depenia en aspectes essencials. Com a post-

a Segurament caldria incloure-hi també ('historiador de la cultura i de I'art
Jacoh Burkhardt, així com literats que Nietzsche estimava profundament
con] ara Ttine, Stendhal, Baudelaire, etc.
9 Notin els amables lectors que només per qualificar la leva crítica s'ili
poden fer servir adjectius coni «sistemirtic» i «coherent» que el mateix
Nietzsche va estigmatizar.

modem encara no va poder comprendre del tot el que intuía,
malgrat que va intentar formular-ho amb cls més brillants bal-
buceigs... que cal recorréixer són encara avui deis més aguts,
suggestius i potents.

En el discurs nietzscheá hi ha encara la profunda coin-
cidéncia de ser el primer postmodern i, alhora, el darrer mo-
dern. Segurament Heidegger té forra raó quan el considera
com, encara, el darrer metafísic; és a dir, 1'executor de la cabri-
ola final que posa fi a 1'edat de la metafísica, edat dins de la
qual cal incloure -argumenta contundentment Heidegger-
l'época moderna. D'aqucsta manera interpreta, per exemple,
el vitalisme nietzscheá i el considera com el fonament darrer
de la vida, ara i aquí, singular de cadascú, tant corporal com
espiritual, tant de l'instint o de la passió com de l'intel-lecte.
Malgrat que certament Nietzsche intenta no fer de la vida un
concepte metafísic, abstracte, últim i absolut que substitueixi
les altres propostes modernes de fonament metafísic (i per
aixó la privatitza, la individualitza i la des-intel • lectualitza),
no faria -diu Hcidegger 1 0- sisó formular la darrcra possibi-
litat de la metafísica, peró no un pensament veritablement no
metafísic.

Des de la perspectiva del nostre fil discursiu, direm que
Nietzsche tal vegada pot albirar i apuntar a una perspectiva
veritablement postmetafísica i postmoderna, pero encara no
totalment no metafísica i no moderna. Des d'aquesta perspec-

1 0 És tina constant deis escrits de Martin EIeidegger, recopilats en els dos
volums de Nietzsche (trad. cast. Barcelona: Destino, 2000), relativitzar la
revolució nietzscheana considerant-la un simple carvi de metafísica (encara
que, aixó sí, el darrer possihle), ja que amb Nietzsche acabaria la metafísica
de les idees, per comen4ar la metafísica (le la vida.
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