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Manuel Satué i Sillué (SCF): A " elllo,." de la heideggeriana 
«Qiiestió sobre la fecllic:aN 

El món, per a Heidegger, esta compost per la qU3ternitat: terra, 
cel, mortals i immortals. La terra és el lloc de ! ' ocultament, mentre el 
cel ho es de la clafectat; els mortals són els Ilomes éssers finits, 
perque lencn la 111011 com la possibilitat mes i1Tcbatible, els ¡mmartals, 
els antics déus que avui ja han perdut el seu regnat. 

Seguint el model heideggeria podríem dir que la natura, com a 
tal, estaria composta de la ten"a, patria de 1 'hame ¡ deis cels. Sabut 
es que des d'un principi Jahvé crea els cels i la terra molt abans 
que ! ' hame, com a ens intel-l igent pero finit. 

Heidegger és propasa investigar sobre la tecnica i la seves 
repercussions en la natura des de la teklll1é grega a la més moder
na tecnologia. 

La tecnica es pot considerar des de dues perspectives diferents, 
peró complementaries: un instrument, un mitja posat per a assolir 
un fi prefixat o bé un fel' huma, detenninació psicológica. Tant en 
I'una, com en I'altra es tracta de la fabricació o producció de quelcom 
nOll que s'esdevé en acte. En aquest sentit una vertadera poiesis, 
un produir, un fer passar de la latencia a la i l ' latencia; per tant, fer 
venir alguna cosa a la vcritat. La veritat tal com la concep el mestre 
és aletheia, aixó és, desvclament. 

Dcs d' Aristótil coneixem la tcaria de les quatre causes per a 
I ' explicació de tol alió que és produH. L'artista grec era anomcnat 
tekllllites perque aplicant el seu saber manufacLurava quc\com, 
scrvint-se d'una materiaja preexistent; així un vas sagrat procedia 
de 1 '01' i la seva destinació era el culte degut als antics déus. 
Amb tot, en la natura la producció sembla esdevenir-se de tota 
un altra manera «La physis és fins i tot poiesis en el  senti més 
alt. Perque el  prcsentphysei té en si mate ix I'esclat del produir, p.e, 
l 'esclatada de la flor en florir. En canvi, el producte artesanal ( . . .  ) 
no lé en si mateix I'esclat del produir, sinó en un altre, en ! ' artesa o 
artísta» 1 .  

1 .  La qiiestió el/ven,. la tecl/¡ca, en «Files» de M .  HEIDEGGER, 
Barcelona: Laia, 1 989, p. 290. 
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Reprenent un idea apuntada més amunt, «La tecnica és un 
mode de revelar. La tecnica és essencia en I'ambit de revelar i i l  ·Ia
tencia on s'esdevé aléthóa, on s'esdevé veritab) 2. 

La tecnica moderna aplicada a la natura no es limita a revelar, 
sinó que podem considerar-la com una vertadera provocació, una 
certa violencia exercida sobre la mateixa natura. En aquest aspecte 
es distingueix de l 'antiga. Així el vell molí de vent es limitava a 
emprar la fon;:a natural del vent, mentre que el modern motor, a més 
de subministrar energia, també és capav d'acumular-Ia. Per tant, 
una certa violencia és exercida sobre la naturalesa. Mentre que el 
vell pont en comunicar les dues ribes no obstrui·a el corrent del 
Rin, en canvi si que ho fa la central h idroelectrica edificada en el 
seu curs tot modificant-lo. «La provocació s 'esdevé talment que 
l 'energia latent en la natura és desfermada, alió que ha estat desc1ós 
és transformat, alió que ha estat acumulat és distribui"t al seu tom, 
i alió que ha estat distribuit és cOl1unutat de I1m!»3. 

La natura a través de la tecnica moderna evidentment és pro
vocada i violentada. La finalitat de tot aixó és posar-la al servei de 
l 'home per a uns fins particulars moltes vegades del tot aliens als 
que en un principi preveía la mateixa naturalesa. Pensa el mestre 
que el tecnic ha de ser respectuós, al maxim, amb la natura per a no 
desvirtuar-la. És evident que existe ix el perill d'una violencia que 
exploti la physis de manera que en arrabassar-li o abusar de les 
se ves forces aquestes arribin a esgotar-se i el benefici assolit es 
limiti a una generació. La finitud és una de les característiques més 
irrebassables de I 'home tal com el mestre ha explicita. 

L'home no pot ser ¡ 'amo absolut d'una natura, de la qual seguint 
el vell adagi \latí, cal usar peró no abusar. L'aplicació de la tecnica 
es basa en el coneixement de la ciencia fisica. Aixó també cal tenir
ho en compte, perque no és una ciencia merament formalitzada 
sinó aplicada. 

El perill de I'hodierna tecnica aplicada a la natura, tal com 
assenyala el mestre, és més que evident. La producció en la natura 
no pot ser tan soIs una provocació violentadora de la physis. 

Aquí Heidegger addueix el vers del poeta que diu: «On hi ha el 
perill, creix també el que salva>)'t. 

2. [bid., p. 293. 
3. [bid . . p. 295. 
4. [bid., p. 3 1 6. 
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Retornant a la idea expressada per Heidegger-produir és reve
lar-, podem ara investigar-ho un xic més. «Només en la mesura 
que I 'home, per la se va banda, es traba provocat a explotar les 
energies de la naturalesa, es pot esdevenir el revelam5. 

Si produir, per al filosof alemany, és un revelar, cada vegada 
que I 'home obre els seu s sentits per captar la natura que I 'envolta 
«es troba portat vers la revelació o la i l · latencia)), per usar el 
Ilenguatge del mestre. 

Dues són les actituds despertades per I 'home davant la 
contemplació de la natura: una és la dominar-la per posar-la al seu 
servei a través de la moderna tecnica; I 'altra, exaltar-la mitjan¡;ant 
«produir el ver en el bel!. Tekhné significava lapoiesis de les belles 
al"ts))6. 

La música, la pintura, I 'escultura i també la poesia de tots els 
temps s'han inspirat en la eomtemplaeió de la natura, produint 
obres adnirables. Recordem, a tall d'exemple, les més belles compo
sieions deIs nostres grans poetes Verdaguer i Maragall, extasiats 
davant la naturalesa. Escoltem el darrer eantant el Pirinell: «Oh 
Pirinell! En tes pro fundes gorges, fill de la plana, m'he sentit corpres 
/ i amb 1 'esguard demanava al cel altíssim amplaria i ven!))7. 

Així, dones, amb el pensador alemany, que en els seus últims 
lemps parla molt de poesia, podem eoncloure que la natura, a més 
del desig d'emprar-Ia per al benefici propi, ha pogut en tots els 
lemps inspirar les mes belles produccions de les anomenades beBes 
arls. 

Conclourem amb les ll1ateixes paraules amb que ha fa el pensa
dor: «Com més ens apropem al perill, més c1aramenl comeneell1 a 
¡¡ · Iuminar els camins que menen al que salva, ll1és inquisitius 
esdevenim. Car el fet de qüestionar és la pielat del pensamcn1» 8. 

5. lbid . . p. 3 1 7 .  
6 .  Ibid . . p .  3 1 7 .  

7 .  lOAN MARAGALl, Obra eomple/a, Barcelona: Editorial Selecta, 
1 960. 

8. Op cil., p. 3 1 8. 
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