Què respondria Nietzsche a la pandèmia COVID-19?
Nietzsche en la situació actual ens diria que ser senyor de sí mateix. Cal sobrepujar i actuar
com a creadors, amb voluntat de poder i fent un gran Sí a la Vida!
Superhome és: (1) Qui diu sí a la vida. (2) Però no a qualsevol mena de vida arrossegada i
trista, sinó a la vida creadora, plena de voluntat de poder, autoafirmativa
Amb la pandèmia tenim l’oportunitat de ser senyors de nosaltres mateixos (tenim temps
lliure, podem utilitzar-lo creativament) i, per tant, és una oportunitat per realitzar-nos.
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Però també hi ha el perill de ser nihilistes, de deixar-nos portar pel ramat, d’arrossegarnos, de no fer res, d’emmalaltir per enuig i tristor...

Gràcies a la pandèmia podem entendre quin és el valor de la vida, que és prèvia a qualsevol
“idea” de la vida. Tal com Nietzsche va escriure:

«A l’Escola de Guerra de la Vida— El que no em fa morir em
torna més fort» Capvespre dels ídols (1888)

Segons Nietzsche el que no et mata et fa més fort ―i podem enfortir-nos. Podem triar una vida
d’esclau, nihilista, sense importància. O podem optar per una vida de força de creació. I en
aquest cas cap prova (ni estar-nos dos mesis tancats a casa) ens pot afeblir.

Per a estar viu... cal ser intempestiu!

Ara tenim una ocasió per ser nihilistes (pessimistes) o creadors. (intempestius, originals)

Per a Nietzsche una de les condicions per esdevenir superhome és el que ell anomenava: la
«gran salut». (Genealogia de la Moral). Quan l’home és creador se sent bé, se sent expansiu i té
gran salut.

La Gran Salut implica «Esperits afavorits per guerres i victòries, per als quals la conquesta, el
perill, l’aventura i fins i tot el dolor s’ha convertit en una necessitat imperiosa». (Genealogia –
Segon Tractat) Només qui es posa a prova i la supera és creador i, per tant, per a Nietzsche, la
pandèmia significaria una oportunitat autoafirmativa.
Però també hem de ser conscients que la pandèmia per a Nietzsche implicaria un perill de
nihilisme, de por d’angoixa i incapacitat de crear:

«Quan s’impedeix que l’home sigui bèstia d’acció, se li
acudeixen coses antinaturals i absurdes. Aquí hi ha malaltia. En
l’home hi ha tantes coses horribles...». (Genealogia de la Moral).

