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Bona tarda a totes i tots. Moltes gràcies per convidar-me a aquesta sessió inaugural de 

l’Aula Deleuze, en aquest curs 2021-2022, curs dedicat al pensament postfundacional. 

Agraeixo especialment l’organització del Pere i, sobretot, la confiança de la Mercè Coll 

a qui, un cop més, m’agradaria agrair-li, jo a ella, tot el que em va ensenyar sobre cinema 

italià i cinema en general, ara fa més de 20 anys. Era una professora molt estimada pels 

seus coneixements i per la proximitat de la relació docent, i et seguim recordant, cada 

cop que veiem una pel·lícula, totes aquelles i aquells que vam ser alumnes teus. Ella em 

va obrir els ulls. 

I l’única manera que tinc, més enllà d’unes paraules forçosament protocol·làries i, 

alhora, ben sentides, l’única manera que tinc d’agrair l’organització i la confiança és amb 

l’engatjament, en chair et en os, amb tota la carn a la brasa, per mirar de pensar i de dir 

aquí allò que, amb tota llibertat de tema i de to, de conceptes i d’estil, em sembla 

important de pensar i de dir... Amb la meva veu... [mascareta] i amb la polifonia d’altres 

veus emmascarades. 

 

I la primera qüestió que proposaria de pensar i de dir té a veure, directament, amb el 

títol que proposo per aquesta lliçó inaugural: “A la recerca d’una vida postfundacional”. 

El fet que digui “a la recerca” ens remet, evidentment per a nosaltres occidentals blancs, 

a la literatura i a Marcel Proust, i sobretot al fet que anem de camí, que ens orientem 



vers algun lloc i que aquest dirigir-se, orientar-se i també desorientar-se és, potser, tot 

el que tenim. Com al final de l’obra magna de Proust, que es presenta com una 

preparació per escriure el seu llibre sobre el temps i que, finalment, la preparació 

mateixa resulta ser l’obra.  

 

[Polifonia amb mascareta: Cita de la darrera pàgina de A la recerca del temps perdut, 

volum VII, “El temps recobrat” Proust...  

 

“Si du moins il m’était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne 

manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l’idée s’imposait à moi avec 

tant de force aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à 

des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement 

considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place, au 

contraire, prolongée sans mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des 

géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes – entre 

lesquelles tant de jours sont venus se placer –dans le Temps.” 

 

“Si almenys em fos donat prou temps per completar el meu treball, no deixaria de 

marcar-lo amb el segell d’aquest Temps, la idea del qual se m’imposava amb tanta força 

avui, i jo descriuria el homes, encara que els fes semblant a éssers monstruosos, com a 

ocupant en el Temps un lloc ben considerable i molt diferent al lloc tan restringit que 

els hi és reservat en l’espai, un lloc, al contrari, prolongat sense mesura, ja que toquen 

simultàniament, com gegants, immersos en els anys, temps viscuts per ells, tan distants 

–entre els quals tants dies han tingut lloc- en el Temps.” 

 

Potser la vida postfundacional és només la recerca d’una vida postfundacional: “Si 

almenys em fos donat prou temps per completar el meu treball”, diu Proust a les 

darreres línies de la seva magna obra magna de set volums i milers de pàgines. Potser 



aquesta recerca de la vida postfundacional és, doncs, tot el que tenim i tot el que 

aconseguirem,  simplement perquè la vida com a tal, en la seva plenitud, no ha existit 

mai ni pot existir. La qual cosa vol dir, alhora, que la postfundacionalitat –si existeix com 

a substantiu abstracte- ha de tenir lloc sempre en present, que el dir i el pensar, potser 

també el sentir a la manera postfundacional, o diríem millor el “viure 

postfundacionalment”, té un component performatiu, transformador, perquè només 

així ens allunyem de lo programàtic i obrim escenes que transformes situacions. Tot 

allò postfundacional seria un verb conjugat en present de l’indicatiu (realitat), del 

subjuntiu (voluntat) i, si existís, del present de l’imperatiu (exigència). 

 

[Polifonia emmascarada: ¿Caldria fer un minut de silenci per la vida plena? Ens 

acomiadem per sempre de la plenitud? ...]  

 

Hi tornaré més endavant. Perquè encara hem de fer un pas, no un pas endavant, com 

acostuma a dir-se per costum i de manera negligent pensant que avancem vers algun 

lloc, sinó que hem de fer un pas al costat, un pas de dansa, com vulgueu, entorn del títol: 

fixem-nos que dic “a la recerca d’una vida postfundacional” i no “a la recerca d’un 

pensament postfundacional” o “a la recerca d’una veritat postfundacional”. Utilitzo el 

mot “vida”, no pas com a concepte ni en sentit general ni en sentit deleuzià, sinó com a 

paraula del llenguatge quotidià en expressions com: “què, com va la vida?”, “quina vida 

m’ha tocat viure” i, alhora, també l’útilitzo com una paraula que no vol significar res 

sinó que assenyala un desplaçament. Diria que la filosofia pot ser la creació de 

conceptes, però també és cert que l’estratègia que consisteix a desplaçar (desplaçar 

quelcom: una noció, un argument, una idea, un tòpic, etc.) allibera espai i temps on es 

poden veure, sentir, pensar, accionar d’altres coses. En aquest cas, el desplaçament que 

proposo té a veure amb una necessitat que pateixo, amb una necessitat que sento 

imperativa per mantenir-me enganxat i engatjat amb el món: haig de sortir de 

l’acadèmia, dels seus formats i dels seus valors, a la universitat i a d’altres espais que 

imiten els formats i els valors de la universitat (centres d’art i de cultura en general); és 



a dir, haig de redefinir l’objectiu, l’interès, l’orientació de la (meva) filosofia per anar 

vers la vida, per arrelar el pensament no a la veritat, com a categoria epistemològica 

d’adequació entre l’intel·lecte i les coses, sinó per arrelar el pensament, els textos, les 

conferències, els llibres, les exposicions a allò que ens passa i allò que no ens passa, vull 

dir a allò que podem veure, dir o sentir i allò que no podem veure, dir o sentir. Arrelar-

nos a situacions, no a idees; interessar-nos pels fets (per allò que fem i allò que no fem), 

i no per allò que considerem correcte, vàlid o veritat. Com he dit en d’altres textos -que 

són anticipacions del que comparteixo aquí-, la veritat no és avui, per a mi, una qüestió 

d’adequació (intellectus ad rem), sinó de salut. Opero, doncs, per necessitat actual, 

aquest desplaçament: de la veritat de la filosofia a la salut de la vida.  

 

[Polifonia emmascarada: és això un vitalisme de pa sucat amb oli? És aquesta proposta 

una banalització de l’alta filosofia, la filosofia anomenada per Husserl “ciència rigorosa”? 

Potser sí, potser depèn de com ho argumenti, de com ho practiqui; tant se val, perquè no 

estic aquí per fer punts per al meu curriculum universitari ni per vendre més llibres ni per 

guanyar reconeixement, ni per lluir la identitat de “filòsof”, sinó que soc aquí per 

sobreviure: cada cop que parlem o escrivim, ens hi juguem la salut individual i col·lectiva; 

les paraules no representen res, sinó que són, són coses entre les coses, com qualsevol altra 

cosa, paraules que obren o tanquen espais i temps per veure, dir, sentir d’una o d’una altra 

manera.]  

  

Potser per això, per aquesta necessitat de desplaçar el meu interès de la veritat vers la 

vida m’he sentit atret per la filosofia hel·lenística i la seva comprensió de la filosofia 

com a pràctica de vida (estoica, cínica, epicúria, per dir-ho ràpidament), més que no pas 

per la recerca de l’ésser de les coses (l’eidos, la substantia, l’essència); per això, potser, 

també sempre m’he sentit atret per la indisciplina del segle XVIII francès, on la filosofia 

es barreja amb la literatura, on la filosofia s’explica amb la vida de personatges literaris, 

com Jacques Le Fataliste de Diderot, o els seus contes filosòfics mig autobiogràfics, o 

com l’Heloïsa de Rousseau o el seu propi esdevenir personatge a les promenades del 



passejant solitari. Deleuze parlava dels personatges filosòfics: Zarathustra i 

companyia... però això us ho deixo a vosaltres, deleuzians.  

[Polifonia emmascarada: potser són massa anys estudiant a la Universitat, potser ha 

estat la freqüentació de cercles parisencs massa acadèmics, potser són els més de 50 llibres 

traduïts i editats, entre els quals molts llibres teòrics on hi havia –encara ho recorda la 

meva miopia- més notes a peu de pàgina que pàgines, potser la causa d’aquest 

desplaçament imperatiu són els més de 10 anys d’ensenyament amb la pressió de publicar 

llibres i articles a editorials i revistes de prestigi per guanyar punts, o potser –en el millor 

dels casos- és que gaudeixo momentàniament d’una “intuïció política”, com deia GD 

respecte a la funció dels intel·lectuals, i intueixo “allò imperceptible que hi ha en el que és 

visible” i, per això, sento –amb la complicitat de certs corrents feministes- que hem de 

orientar radikalment el pensament no vers la veritat, sinó vers la salut. Ens ajudarà el 

corrent postfundacional? Veiem-ho...] 

Fem un altre pas, doncs, al costat, un pas de trenca-dansa, per veure què ens pot aportar, 

quanta salut pot aportar, a la nostra vida, el corrent postfundacional. Això implica 

assumir una altra veu, momentàniament, la veu de l’anàlisi teòrica d’una obra amb la 

finalitat potser de qüestionar-la i treure’n un suc salutífer.  

Amb aquesta altra veu, diguem llavors que el terme “post-fundacional” pot semblar 

d’entrada, a qualsevol orella avesada, un altre neologisme innecessari per designar 

alguna cosa que concerneix un més enllà dels “fonaments”. De fet, es tracta simplement 

de l’etiqueta teòrica que va utilitzar –l’any 2007- un professor de sociologia de la 

universitat de Lucerna, Oliver Marchart, per designar un comú denominador entre una 

sèrie de pensadors polítics posteriors a la Segona Guerra Mundial. Oliver Marchart 

inclou en aquesta etiqueta “post-fundacional” el Jean-Luc Nancy, el Claude Lefort, 

l’Alain Badiou i l’Ernesto Laclau. De fet, els llegeix com hereus de Heidegger, però 

d’esquerres: “Heideggerian Left”, diu literalment en anglès (en traducció: l’Esquerra 

heideggeriana –seria un bon nom per a un partit polític?). Per definir aquest corrent, 

Oliver Marchart proposa una sèrie de característiques que podríem resumir sota 

l’apel·latiu d’una “critica als fonaments”. 



[Lectura p. 32-33: “For what is given ... within the old foundations”; ed. esp., p. 53.] 

“For what is given in the moment of the political is not only a crisis within a specific 

discourse (which leads to conceptual change only), but the encounter with the crisis or 

breakdown of discursive signification as such – in political terms, the encounter with 

society’s abyss or absent ground. And it is the realization of the groundlessness of the 

social as the entirety of the discursive, rather than just the realization of the 

groundlessness of any particular discourse, which has come to define the emerging 

post-foundationalist constellation. What came to be called modernity consists, to a 

significant degree, in the very generalization of the moment of the political as the 

moment of groundlessness and contingency: it is the crisis of the foundationalist 

horizon, which starts expanding into a new horizon right from the gaps and fissures 

within the old foundations.”1 

 
“La crisis o trencament de la significació discursiva com a tal” (“the crisis or breakdown 

of discursive signification as such”): aquesta definició no tindria, en principi, res 

d’original, i podria aplicar-se igualment al corrent més conegut de “post-

estructuralistes”, és a dir, aquells pensadors que van voler depassar el paradigma 

científic de l’estructuralisme. Marchart assenyala, però, que anomenar-los “post-

estructuralistes” és reduir-los a una simple crítica i superació del paradigma científic 

de l’estructuralisme, quan del que es tracta és, més aviat, “d’un constant qüestionament 

de les figures metafísiques de la fundació com, per exemple, totalitat, universalitat, 

essència i fonament”2. Marchart insisteix, alhora, en que els post-fundacionalistes van 

voler reorientar les inclinacions polítiques de Heidegger vers una direcció més 

progressista –pensem que, els anys 50 i 60, la relació de Heidegger amb el nazisme no 

havia estat tan estudiada com ara. D’aquí l’apel·latiu d’Esquerra heideggeriana. En el 

seu llibre, Marchart insisteix en què “post-fundacionalisme” no vol dir anti-

fundacionalisme, i que no es tracta de rebutjar tot fonament, sinó d’acceptar el caràcter 

contingent d’aquells fonaments que es volien absoluts i necessaris.  

 
1 Oliver Marchart, Post-foundational Political Thought. Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou, Laclau, 
Edinburgh University Press, Edimburg, 2007, p. 32-33. 
2 Ibidem, p. 2. 



Pensar lo post-fundacional3 voldria dir, seguint els argument de Marchart, acceptar la 

“crisis del paradigma fundacional” representat, en l’àmbit de les ciències humanes, pel 

determinisme econòmic on les condicions materials regnen sobre el sentit, pel 

positivisme filosòfic basat en la veritat com a evidència, pel sociologisme en 

l’aprehensió de la societat com a totalitat fonamentada, pel behaviourisme en psicologia 

amb una definició transparent de la psique, etc. Davant d’aquesta crisi i del rebuig del 

paradigma fundacional, lo post-fundacional es caracteritzaria, en canvi, per:  

1. La dissolució dels marcadors de certesa. 

2. La potència de la negativitat en diverses formes i àmbits (sobretot, l’antagonisme en 

política, la divisió, el dissens, la confrontació). 

3. La impossibilitat de la totalitat, de la clausura i la identitat de cap entitat social. 

4. L’assumpció de la contingència necessària (bell oxímoron) i la paradoxa en el joc 

polític4. 

Cal assenyalar, però, que aquestes característiques no defineixen només els pensadors 

que anomena Marchart (Nancy, Badiou, Lefort, Laclau), sinó que, com ja esmentàvem 

abans, també podrien definir sense problema d’altres pensadors d’aquells mateixos 

anys (Foucault, Derrida, Mouffe o el mateix Deleuze en algunes de les característiques 

que hem esmentat aquí), així com moltes i molts d’altres contemporanis (Rancière, 

Butler, Malabou, etc.). Cal assenyalar, llavors, que l’etiqueta “postfundacional” esdevé 

una mena de “sinònim parcial” –com diem en lingüística- de l’etiqueta 

“postestructuralista” o “postmetafísica”, amb l’interès que postfundacional vol posar 

l’accent no en la superació del paradigma científic de l’estructura (és a dir, binomis i 

isomorfisme), ni en la crítica al paradigma epistemològic de la metafísica (és a dir, la 

concepció de l’ésser com a presència), sinó en el qüestionament dels fonaments socials 

i polítics tradicionals. Tenim, doncs, un ventall d’etiquetes amb el prefix “post” i les 

diferències entre elles són una qüestió d’accent, d’àmbits d’aplicació més o menys 

 
3 Utilització voluntària i expressa de l’article neutre “lo” per a la filosofia, especialment. Vegeu la 
justificació a Xavier Bassas, Jacques Rancière. L’assaig de la igualtat, Gedisa, Barcelona, 2017, p. 25, nota 
5.  
4 Oliver Marchart, Post-foundational Political Thought, op. cit., p. 5 



directa. En definitiva, podem concloure que la designació “post-fundacional” apel·laria, 

específicament, a un pensament polític post-metafísic i post-estructuralista. 

Ara bé, Marchart inscriu els seus pensadors (Nancy, Badiou, Lefort i Laclau) en un 

corrent postfundacional per una altra raó de pes que, als meus ulls i pel desplaçament 

vers la vida que confessava abans, és una raó força problemàtica. Marchart afirma:  

CITA:  
 
“Seen from this angle, it is obvious that the distinction between politics and the political 

parallels what is called in philosophy the ontological difference. This allusion to the 

ontological difference is not accidental, for it says something about the status of those 

theories. What unites all theories to be investigated is that they see themselves forced to 

leave the comfortable realm of positivism, behaviourism, economism, and so on, and to 

develop a quasi-transcendental distinction, which is not perceivable from the realm of 

science but only from the realm of philosophy. One could say that – from the observer 

position of philosophy – the ontological difference plays itself out as a radical 

incompatibility, an unbridgeable gap between concepts like the social, politics, policy, 

polity, and police on the one side and the political as event or radical antagonism on the 

other.”5 

 
 
Aquesta cita és cabdal i assenyala allò que uneix, segons Marchart, les diferents teories 

postfundacionals: “... forced to... develop a quasi-transcendental distinction”. Aquesta 

distinció quasi-transcendental és la que separa la noció de “politics” i la noció “the 

political”, que es traduirien respectivament com “la política” i “lo polític” (la politique i 

le politique, en francès)6. Segons Marchart, aquesta distinció subjau als diferents 

pensadors que van constatar la necessitat d’ampliar el joc polític més enllà de “la 

política”, és a dir, més enllà dels partits i els seus programes polítics, i més enllà de les 

 
5 Ed. anglesa, p. 6; ed. esp., p. 20. 
6 En altres contextos –vegeu el curs sobre lo polític a l’Institut d’Humanitats de Barcelona-, ja hem precisat 
que una genealogia de “lo polític” hauria de començar per Carl Schmitt i seguir, com a mínim, amb Chantal 
Mouffe. Però, com es veurà més endavant, l’antagonisme no és tant el nostre camí per interpretar “lo polític”, 
sinó que ens movem més en l’àmbit de lo polític seguint l’herència dels conceptes de biopolítica, repartiment 
de lo sensible, el pensament feminista i la concepció de lo personal com polític (Carol Hanisch), etc. 



institucions on es prenen les decisions que afecten la societat. Aquesta pensadors 

s’adonaren, a més, que aquesta accepció partidista i institucional de “la política” estava 

basada tradicionalment en uns fonaments innegables i inqüestionables, i que aquests 

fonaments se situaven fora de la política i la societat7.  

 

[Polifonia emmascarada: Completant la lectura de Marchart en aquest aspecte, caldria 

dir que aquests principis inqüestionables que transcendeixen la política i la societat han 

estat i són sempre font de desigualtat: fonamentar el poder polític en principis 

inqüestionables i exteriors com la natura, un llinatge ennoblit, la saviesa, l’edat, la riquesa, 

la fortalesa física és contrari al principi d’igualtat democràtica, basat en un buit en el 

centre del poder.]    

 

Qüestionar aquests principis innegables i externs de la política i, alhora, adonar-se que 

el joc polític va més enllà dels partits, de les decisions programàtiques i de les 

institucions és el que, precisament, va donar lloc a la distinció entre la política i lo 

polític. El pensament polític postfundacional és un pensament de la distinció entre la 

política i lo polític. Però, exactament, què entén Oliver Marchart per “lo polític” i que hi 

volem entendre-hi nosaltres?  

Lo polític es defineix, segons Marchart, per al menys tres característiques. En primer 

lloc, l’autonomia de l’àmbit polític respecte a l’àmbit social o econòmic o judicial –això 

és de plena actualitat: l’àmbit polític no és plegar-se als imperatius econòmics de les 

successives crisis que patim i trobar-hi, al mig de l’entramat, la millor solució entre les 

dolentes; l’àmbit polític no és tampoc judicalitzar els processos polítics, ja ho sabem. Lo 

polític és, en segon lloc, allò que indica el moment d’institució o destitució de la política, 

assumint la preeminència en la donació de sentit. Finalment, lo polític és per a Marchart, 

en tercer lloc, la racionalitat mateixa de la política, és a dir, allò que la determina i la fa 

 
7 Íbidem, p. 11. 



possible8. Quin és el problema que aquesta triple definició provoca? La resposta ja es 

trobava en la cita anterior. Reprenem l’inici:  

“Seen from this angle, it is obvious that the distinction between politics and the political 

parallels what is called in philosophy the ontological difference.”  

Per a Marchart, doncs, la diferència entre la política i lo polític és anàloga a la diferència 

ontològica entre l’ens i l’ésser. Per això, s’estableix un “unbridgeable gap” (“una brecha 

insalvable”), una distància irreductible entre la política i lo polític. Lo polític es presenta 

així, segons Marchart, com l’ésser de la política, allò que possibilita la política i, alhora, 

impossibilita la seva validació absoluta i definitiva per qualsevol principi fonamental. 

El buit fonamental i desfonamentador de la política segons Claude Lefort, 

l’esdeveniment com a noció central i descentradora de la política segons Badiou són 

afirmacions, entre moltes d’altres, que es recolzen no simplement en la diferència entre 

la política i lo polític, sinó en la diferència entre la política i lo polític com a diferència 

ontològica, segons la lectura de Marchart. Una diferència “quasi-transcendental”, com 

deia la darrera cita, perquè la relació entre l’ens i l’ésser és un lligam dissimètric i 

jerarquitzat, però un lligam alhora necessari i paradoxal, com ho és també el lligam 

entre la política i lo polític: lo transcendental és lo polític i l’empíric es la política; lo 

polític es, doncs, allò que desfonamenta i alhora possibilita la política, però no pot 

haver-hi lo polític sense la política, d’igual manera que no pot haver-hi ésser sense ens. 

Per això és “quasi” transcendental: té un lligam necessari amb lo empíric. Paul Ricoeur 

en feia l’anàlisi a un article de referència titulat “The Political paradox” (1965). Però, 

insistim, quin és el problema d’aquesta comprensió de la diferència entre la política i lo 

polític? 

El problema és que la diferència entre la política i lo polític està construïda sobre la 

diferència ontològica. El problema és que lo polític cau del costat de la transcendència, 

de la possibilitat i no de la efectivitat; el problema és que lo polític s’entén així com allò 

que mai no es veu ni es toca, com la condició que fa possible la política i la desfonamenta, 

tot retirant-se. Com l’ésser respecte a l’ens: el possibilita per la seva sostracció. El 

 
8 P. 48. 



problema, segons aquesta versió ontologitzant de Marchart, és llavors que la 

construcció de la diferència entre la política i lo polític a partir de la diferència 

ontològica entre ens i ésser provoca que aquesta darrera – la diferència ésser/ens- 

s’erigeixi en diferència primera i última, desfonamentadora però alhora fonamental, de 

tota altra diferència i de tot sentit: la comprensió del subjecte i la seva emancipació, la 

constitució o destitució de la col·lectivitat, l’àmbit social o econòmic, tot es remet, en el 

seu sentit darrer, a un altre nivell, al nivell de la possibilitat que possibilita tot retirant-

se. I aquesta remissió de tota diferència “òntica” (de la política, del subjecte, de lo social, 

de l’economia) vers un nivell de possibilitat transforma la diferència ontològica en allò 

que anomeno la indiferència òntica. Hi ha salut, doncs, en la indiferència òntica? Hi ha 

salut en l’establiment d’una diferència primera, en una dissimetria i jerarquia 

originaria? Hi ha salut en l’ontologia? Jo crec que no. 

 

[Polifonia emmascarada: aquest problema que jo hi veig travessa el meu recorregut de 

pensament, la meva aventura intel·lectual: des de que vaig començar a llegir a Heidegger 

i a entendre la diferència ontològica, vaig anar perdut políticament durant anys. La meva 

obsessió per Jacques Derrida i per Jean-Luc Marion, anys més tard, no em va curar perquè 

són tots dos, malgrat les seves diferències, hereus de Heidegger. L’Esquerra heideggeriana, 

aquest partit que hauríem i no hauríem de fundar, no va arreglar les coses en el meu cap 

ni en el meu engatjament polític amb el món. Afirmo, un cop més ara i des de la perspectiva 

d’aquest lectura crítica del pensament postfundacional, que la diferència ontològica és 

nociva pel pensament polític i, com podríem veure també, pel pensament estètic.] 

 

Hem de triar, en definitiva, el gra de la palla. Hem de deixar de banda la quasi-

transcendentalitat de lo polític i l’analogia amb la diferència ontològica, i recuperar 

només allò que ens interessa de l’accent postfundacional que proposa Oliver Marchart: 

la crítica a la certesa, a la clausura, a la identitat, l’elogi de la negativitat, de la paradoxa 

i de la contingència dins de l’àmbit del pensament polític. Però també cal, alhora, que 

orientem tot això vers la salut de la vida, que és l’objectiu del meu desplaçament: la vida 



definida com allò que puc i no puc veure, dir, fer, sentir, i que és saludable 

individualment i col·lectivament. Ara bé, no es tracta de preguntar-se com hem de 

pensar el subjecte, el llenguatge, el treball, els afectes, l’estètica, sinó que cal, més aviat, 

preguntar-se i posar en pràctica com viure el subjecte, com viure el llenguatge, el treball, 

els afectes, l’estètica. Vers això s’orienta la veritat del pensament reconvertida en la 

salut de la vida: reconduir les preguntes sobre l’eidos (amb les seves limitacions 

disciplinàries) vers una pràctica de vida.  

Una relectura en clau vital del pensament postfundacional, això és el que proposo en 

poques paraules. Una relectura en clau vital de lo postfundacional que ens inscriuria en 

una altra narrativa de la història de la filosofia occidental, que no podem fer aquí en 

detall, però que posaria el focus en d’altres autors i textos exclosos del cànon, així com 

també il·luminaria altres sentits dels textos canònics. Aquesta “altra història de la 

filosofia” privilegiaria, per exemple, la manera com es construeixen escenes de lectura 

de textos i de diàlegs a Plató, més que no pas allò que s’hi diu; aquesta altra història de 

la filosofia amb què ens engatgem s’articularia amb l’Hel·lenisme que esmentava en 

començar, més que no pas amb les reflexions sobre la metafísica d’Aristòtil; es 

focalitzaria en la vida dels primers eremites cristians, més que no pas en les reflexions 

de Sant Agustí; s’interessaria per la vida mateixa de Sant Agustí, més que no pas les 

seves teories inspirades sobre l’ànima o el temps; seria una història de la filosofia que 

aprendria de la vida dels místics i de les beguines, i no tant de les disquisicions de Sant 

Tomàs; que posaria en relleu el caràcter performàtic del cogito cartesià per sobre de la 

seva constitució com origen absolut de la veritat; i així fins arribar on som... però, 

preguntem-nos: ¿quan vam perdre el sentit del pensament orientat vers la vida? Per 

què vam desvincular la teoria de la pràctica? Quina necessitat humana hi havia en 

trobar l’ésser de les coses més que no pas la salut de la vida?  

I llavors, ens preguntem: com posar en pràctica el subjecte, el llenguatge, el treball, els 

afectes, l’estètica de manera postfundacional? Com pensar i practicar 

“postfundacionalment” (un neologisme adverbial) tot això, és a dir, des de lo polític i 

des de la seva crítica als fonaments absoluts i necessaris, a la totalitat, la universalitat, 

l’essència i la certesa? Desenvolupar tots aquests aspectes suposaria fer una altra 



conferència inaugural, o un curs sencer. És potser el curs que teniu programat aquí a 

l’Aula Deleuze. Vaig arribant al final i acabaré compartint dues invitacions. 

La primera invitació té a veure, directament, amb la recerca d’una vida postfundacional. 

Torno, doncs, al principi. Torno a una altra veu menys teòrica i més neguitosa, més 

arrelada en una pràctica de vida. Viure la nostra subjectivitat, el llenguatge, el treball, 

els afectes o l’estètica postfundacionalment podria voler dir moltes coses, però vull fer 

un pas més, un pas de dansa, i forçar-me a esbossar què vol dir, ara i per a mi, tot això.  

Esquemàticament, diríem que viure la nostra subjectivtat de manera postfundacional 

voldria dir tendir vers la indiferència respecte al poder sota totes les seves formes 

(reconeixement i visibilitat de les meves determinacions, dels meus predicats) i 

assumir la nostra indeterminació identitària. Performar la nostra indeterminació 

subjectiva en tot moment i contaminar-hi la nostra identitat en totes aquelles situacions 

socials on ens demanen ser algú. Per exemple, avui i aquí. Qui heu convidat, doncs? Un 

amic de la Mercè Coll? Algú que parla amb moltes veus prestades? Un indisciplinat que 

no diu cap veritat i que no és mai, sinó que sempre és-com (com això, com allò altre, 

sempre amb identitats contingents). Això seria, em sembla, una pràctica del subjecte 

postfundacional.  

[Polifonia emmascarada: “La vie est vide”, deia Antonin Artaud. I Proust: “Je pourrais, 

bien que l’erreur soit plus grave, continuer, comme on fait, à mettre des traits dans le 

visage d’une passante, alors qu’à la place du nez, des joues et du menton, il ne devrait y 

avoir qu’un espace vide sur lequel jouerait tout au plus le reflet de nos désirs. Et même, si 

je n’avais pas le loisir de préparer, chose déjà bien plus importante, les cent masques qu’il 

convient d’attacher à un même visage, ne fût-ce que selon les yeux qui le voient et le sens 

où ils en lisent les traits et, pour les mêmes yeux, selon l’espérance ou la crainte, ou au 

contraire l’amour et l’habitude qui cachent pendant tant d’années les changements de 

l’âge,…”] 

 

I què voldria dir una pràctica del llenguatge postfundacional? Els mots són coses entre 

les coses, no representen coses sinó que determinen allò que es pot dir i allò que no es 



pot dir, estableix fronteres de visibilitat, de mobilitat, de sentiments. El llenguatge no és 

un vehicle, sinó que és, de fet, un repartiment de lo sensible com diria Jacques Rancière. 

Per això, una pràctica postfundacional del llenguatge voldria dir, potser, saber utilitzar 

els mots de tal manera que ajudin a la dissolució del subjecte identitari (individual i 

col·lectiu), i tendeixin vers la indeterminació: “cada cop que parlem, ja hem pres partit 

per una o una altra cosa: o el meu llenguatge tendeix vers la determinació dels subjectes 

(individuals i/o col·lectius) o el meu llenguatge tendeix vers la indeterminació 

d’aquests mateixos subjectes”. No hi ha més. Pensem-ho cada cop que parlem. 

Evidentment, com ja sabeu més que jo alguns assistents de la sala, la pràctica 

assagística, per exemple, tendeix a la dissolució del subjecte, a la dissolució de fronteres 

de gèneres i disciplines determinades, qüestiona la universalitat i es composa de mil 

veus en un pla d’igualtat. 

I què voldria dir treballar postfundacionalment? Suposo que moltes coses, i especialment 

el rebuig de treballar en res que no serveixi per desconstruir la determinació com a 

fonament naturalitzat dels subjectes individuals i col·lectius, és a dir, de les persones i 

les institucions. Ara bé, en cas de necessitat i d’acceptació imperativa d’un treball anti-

indeterminant, cal treballar el mínim possible per fer creure que treballes i per que no 

et facin fora.  

I què voldria dir uns afectes postfundacionals? Això no ho sé, la veritat... Si teniu 

propostes, m’encantarà sentir-les. M’ensumo, però, que caldria partir de la nostra 

incapacitat radical d’estimar persones o entitats (institucions, equips, nacions, països, 

etc.) i, a partir d’aquesta assumpció, derivar-ne tots els afectes. Això, però, encara no ho 

tinc gaire experimentat...  

 I, finalment, què voldria dir una estètica postfundacional? Una estètica postfundacional 

tindria a veure amb una relectura de l’art i la literatura com a projecte de la Modernitat. 

Ens trobaríem, llavors, no amb la tendència vers la puresa de cada disciplina 

determinada, com voldria en Greenberg, sinó amb la dissolució de les fronteres entre 



art i no-art. Què són, per donar un exemple, els moviments d’avantguarda9? ¿Són quatre 

eixelebrats que passen per ser l’elit i la capdavantera cultural d’una societat o, més 

aviat, són quatre eixelebrats que porten fins a les darreres conseqüències la dissolució 

de l’art en la vida quotidiana? Pensem en Rimbaud, en les avantguardes històriques, en 

els Situacionistes, etc. Així s’entén millor: tal i com lo polític és l’ampliació de l’àmbit 

polític, l’estètica postfundacional és la desfonamentació de l’art i, per tant, l’ampliació 

de l’àmbit artístic a la vida.   

 

Per concloure sense cloure: la segona invitació que esmentava per acabar té a veure amb 

aquesta mateixa lliçó inaugural. De lliçó, com haureu vist, no en té res. I respecte a 

“inaugural”, l’única cosa que voldria dir seria, precisament, que aquesta inauguració no 

inaugurés res, no marqués cap inici de res, ni de manera necessària ni tan sols de 

manera contingent; una lliçó inaugural que fos indeterminada i indeterminant, deixant 

el curs obert, desfonamentat, sense origen ni orientació, un curs en suspens; una lliçó 

inaugural, doncs, com una lliçó espectral que ha tingut lloc i no ha tingut lloc...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Definició d’ “avantguarda” en el Diccionari de l’Enciclopèdia catalana: “(fig.) En un moviment, grups dels 
precursors o dels qui sostenen la tendència més avançada. Literatura d'avantguarda.” 


