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La present comunicació és un primer ¡ntent d'aproximació 
panorillnica a la trajectória histórica del que he anomellat lor
sió antropológica de la verilat: un hegelianisme invertit que 
condueix a I 'interior de la caverna. Aquesta trajectória ve as
sen ya lada per tres fites cabdals: 11 la fixació conceptual matei
xa de la torsió, la idea: eidos (Plató); 21 la eonversió expansiva 
de la idea en fonna de religió de masses (platonisme per al 
poble, Nietzsche dixil), la qual implican't la coagulació mítico
narrativa de la idea en imatge, el erist; 3/ la secularització del 
cristianisme, que implica: al la "transfonnació" del ruón a mida 
de la idea-imatge (Marx); bl la reinterpretació de la história en 
funció de la nació moderna de paradís ¡rnmanent on es perfila 
la figura il/vertida del "regne de Déu" seeularitzat, 1 'holoeaust 
(=infern, Antierist). Aquesta "construcció social de la realitat" 
quant idea condueix així a I ' imperi de la imatgetal com I 'ente
nem aquí: J 'univers virtual de la in-formació, del cinema, de la 
propaganda, de la "cultura" . . .  La reducció de la realitat feno
ménica a sigiles, la reabsorció del ser pel Llibre, paral'lela a la  
reducció de I 'ésser a pro-ducte financer, capital, valor simbó
Iic, borsari ("valors", títols, lletres, "actius", targetes que "re
presenten" bitllets que "representen" pro-ductes que "repre
senten" estatus, etc.), és l'única manera en que la idea pot 
esdevenir "substfmcia", cosa. És aquesta una substancia vir
tual que usurpa el 1I0c de la physis peró que, en la societat de 
l ' espectacle té el mateix pes cognitiu i moral que tingué, en el 
pensament tn'tgic i presocratic grec anterior a PI ató/Sócrates, 
la veritat. Ex hipothesi la validesa que a posteriori podia cor
respondre-li a la alió que és, a l 'ésser (Heidegger). 
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