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heus ací una expressió que ha fet fortuna. Cal, d’entrada,
reconèixer-ne el mèrit al seu forjador: el filòsof francès
Paul Ricœur (1913-2005). Sota aquesta expressió s’aixopluguen tres eminents pensadors contemporanis: Karl
Marx (1818-1883), Friedrich Nietzsche (1844-1900)
i Sigmund Freud (1856-1939). Tres figures que han
influït, d’una manera decisiva, en la cultura contemporània i en les seves diverses manifestacions.
Hi ha pensadors que adquireixen la categoria d’esdeveniment, perquè després d’ells la tasca de pensar es
transforma radicalment. Obren una discontinuïtat en
la història de les idees de tal manera que és impossible
pensar després d’ells sense tenir en compte les seves
aportacions. Fer metafísica després d’Immanuel Kant,
per exemple, obliga a assumir seriosament la seva crítica
a tota possibilitat de dotar la metafísica d’estatut científic.
No és impossible construir metafísica després de la Crítica
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de la raó pura (1781), però tota metafísica que vulgui ser
qualificada de sostenible intel·lectualment se les ha de
veure, per bé o per mal, amb l’obra de Kant.
Pensar la història, Déu, l’home o la llibertat després dels mestres de la sospita és un exercici altament
suggerent. Marx, Nietzsche i Freud fan trontollar els
pilars de la civilització occidental, són els epicentres
d’un moviment sísmic que transforma substantivament
l’ordre de les coses. Res no podrà ser pensat com abans.
Cap pensador que vulgui ser fidel a les exigències de la
contemporaneïtat no podrà eludir aquests grans interlocutors: l’exigència intel·lectual obliga a afrontar-los, a
repensar-los, a respondre —amb agudesa— les seves
crítiques. No s’hi val l’esmena a la totalitat; tampoc
no es pot prescindir de les seves obres. Res del que ha
passat en el terreny de les idees durant el darrer segle no
pot entendre’s al marge dels mestres de la sospita.
El primer cop que el prestigiós pensador francès va
emprar aquesta expressió per referir-se a l’esmentada
tríada fou en un article publicat el 1965: «La psicoanàlisi i el moviment de la cultura contemporània».
Posteriorment, va reprendre la mateixa expressió en
la seva obra de 1969 El conflicte de les interpretacions,
que porta com a subtítol Assaigs d’ hermenèutica. En el
segon capítol d’aquest llibre, que té com a encapçalament
«Marx, Nietzsche i Freud», Paul Ricœur anomena els
tres filòsofs amb la coneguda expressió. D’aleshores ençà,
l’expressió ha estat objecte de moltes interpretacions i
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s’ha emprat molt tant en l’àmbit de la filosofia com en
el de la teologia. En ocasions, s’ha ampliat el cercle a
d’altres pensadors contemporanis que també han exercit,
amb escreix, la pràctica de la sospita.
Ens referim, per exemple, a autors com Ludwig Feuerbach (1804-1872), a qui es podria considerar el pare dels
mestres de la sospita, perquè bona part de les crítiques
que articula l’esmentada tríada ja estan formulades en
la seva obra. L’autor de L’essència del cristianisme (1841)
va néixer l’any que moria Kant, i la seva obra és llegida i
estudiada especialment per dos dels mestres de la sospita:
Marx i Nietzsche. Encara que ambdós el sotmeten a una
dura crítica, deuen molt a Feuerbach i a la seva visió
materialista i sensualista de l’home i del món.
La sospita teològica i la reducció de Déu a una pura
construcció humana està filosòficament articulada en
l’obra de Feuerbach. Les seves crítiques a la religió cristiana, a la seva dogmàtica i a la moral que se’n deriva, també
estan formulades en l’obra de 1841, i tant en el pròleg de
la primera edició com en el de la segona (1843) l’autor
és conscient de remoure els fonaments de la civilització
occidental.1 D’altres, després d’ell, han desenvolupat
el mateix assaig, però cap d’ells no ha arribat a la seva
excel·lència ni qualitat argumentativa.
L’expressió, però, també es podria estendre a d’altres
mestres pensadors dels segles xix i x x que, per un o
1 Cf. Ludwig Feuerbach, La esencia del cristianismo, Trotta,
Madrid, 1998.
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altre motiu, han excel·lit en la mise en scène de la sospita
filosòfica. Una rica constel·lació de filòsofs contemporanis ha qüestionat els fonaments de la visió tradicional
del món, la cosmovisió occidental que s’ha forjat en
una interacció dialèctica entre l’univers grec (Atenes)
i l’univers judeocristià (Jerusalem).
En un sentit ampli, es podrien incloure dins del
mateix cercle autors com ara Søren Kierkegaard, Max
Stirner, Franz Kafka o bé Michel Foucault i E. M.
Cioran. Un lloc preferent entre els mestres de la sospita hauria d’ocupar la figura d’Arthur Schopenhauer
(1788-1860), no solament per la seva opció definitivament atea, sinó també per la seva crítica de la filosofia
moderna de la història i per la seva visió de l’home
essencialment desencisada, que entra en col·lisió amb
l’antropocentrisme esperançat de la modernitat. El
mateix Thomas Mann dedica un assaig a Schopenhauer,
Nietzsche i Freud.2 Michel Foucault, en canvi, se suma a
la tesi de Ricœur i elabora un assaig dedicat a Nietzsche,
Freud i Marx.3
L’expressió els mestres de la sospita és emprada posteriorment en un sentit no exactament idèntic a l’original;
en ocasions, es va molt més enllà de la idea de Paul
Ricœur. Intentem, en aquest breu assaig, analitzar el
2 Cf. Thomas Mann, Schopenhauer, Nietzsche y Freud, Alianza,
Madrid, 2004.
3 Cf. Michel Foucault, Nietzsche, Freud y Marx, Anagrama,
Barcelona, 1981.
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cos de la sospita dels tres pensadors així anomenats i
explorar quina és la base de les seves crítiques i quina
validesa tenen per al nostre present.
El més proper a nosaltres en el temps és Freud,
que morí en començar la Segona Guerra Mundial i que,
justament per això, no hagué de patir el penós destí del
seu poble. Tot i que Nietzsche va morir en començar
el segle xx (15 d’octubre de 1900), ha estat més viu
culturalment durant el segle xx que no pas en el xix.
Karl Jaspers (1883-1969) afirma que els dos pensadors
més influents del darrer segle han estat Kierkegaard i
Nietzsche.4
L’obra de Nietzsche ha generat exploracions hermenèutiques de signe molt diferent. S’ha dit que és, fins i
tot, el pare de la postmodernitat, expressió, certament,
molt buida de contingut, perquè encara no hi ha una
noció clara del que és la postmodernitat. En qualsevol
cas, la influència de Freud i de Nietzsche ha estat decisiva en el segle x x.5 L’escriptora d’ascendència russa Lou
Andreas Salomé els va conèixer i estimar tots dos, i en
els seus escrits deixa constància de llur genialitat. No
són llunyans temàticament. Són, en un sentit metafòric,
coetanis nostres, i els seus dubtes, interrogants i sospites
4 Cf. Karl Jaspers, Origen y meta de la historia, Altaya, Madrid,
1995.
5 Coincidim plenament amb les posicions de Pedro Maza a
«Nietzsche y el cristianismo», dins Estudio Agustiniano, núm. XXXVIII/2
(2003), p. 331.
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no formen part d’un univers pretèrit, sinó que tenen
plena validesa en la nostra situació històrica.
Paul Ricœur empra l’expressió mestres de la sospita
per referir-se especialment a la sospita que introdueixen
Marx, Nietzsche i Freud en el terreny antropològic.
Tots tres alteren significativament la visió moderna de
l’home defensada per Descartes, Kant i Hegel. Porten
a terme una crítica del subjecte, de la idea d’home.
Com a conseqüència de la seva crítica, l’home esdevé
un ésser essencialment problemàtic, un enigma per a
si mateix que ja no té referents sòlids per definir-se ni
per marcar la seva singularitat en el món.
Com fa veure Max Scheler en el pròleg de la seva obra
El lloc de l’home en el cosmos (1928), la idea d’home s’ha
convertit en quelcom de problemàtic en el segle xx, perquè
aquelles visions tradicionals sobre les quals es construïa
han estat posades en qüestió. L’home culte occidental té
serioses dificultats per encaixar els tres àmbits d’influència
de la cultura occidental: l’esfera grega, l’esfera judeocristiana
i la visió moderna de l’home. Es troba enmig d’un camp de
batalla entre cosmovisions distintes i, en alguns aspectes,
enfrontades les unes amb les altres. David García Bacca
ho expressa d’una altra manera i recorda que l’home ha
passat de ser tema a ser problema en el segle x x. Aquesta
transició no és una casualitat històrica, sinó el resultat
d’una crítica radical dels antics plantejaments.6
6 Cf. David García Bacca, Antropología filosófica del siglo xx ,
Anthropos, Barcelona, 1985.

