
FENOMENOLOGIA DE L’EROS    
L’anàlisi de l’experiència amorosa en Lévinas i Sartre

En  tota  l’obra  de  Lévinas  ressonen,  això  sí,  de  manera  involuntària  i  sempre 
implícita,  les  tesis  formulades  quinze  anys  abans  per  un  altre  pensador  francès 
(perquè francès podem considerar  també Lévinas) que havia descobert Heidegger 
poc després que ho fes ell i que, com ell mateix, se situava en gran mesura dintre del 
tipus de reflexió i de l’àmbit de problemes de l’autor de Sein und Zeit. Parlem, és clar, 
de  Sartre,1 el  pensador  menyspreat2 pels  filòsofs  que,  en  un dels  més  recordats 
apartats de la principal de les obres,3 s’assajava una descripció, amarada de l’esperit 
de  la  fenomenologia,  de  l’acte  de  constitució  del  jo  (Je)  com  a  objecte  de  la 
consciència i, llavors, del món, a partir de la irrupció en el camp perceptiu del per-a-
si d’un element capaç de fer escolar, simplement amb la seva presència, els objectes 
percebuts  i  organitzats  al  voltant  nostre  cap  a  ell  mateix  i  posar-los,  d’aquesta 
manera  en situació seva.  Aquest  element  que irromp en un món que era nostre 
robant-nos-el, no és una cosa més sinó una mirada que, si bé fa del per-a-si un jo, en 
fa  també  un objecte  del  nou  cosmos  que tot  just  constitueix  i  organitza  al  seu 
voltant, amb la qual cosa crea a aquell per-a-si, ara ja un per-a-si-mateix, la necessitat 
de recuperar una llibertat que coneix en tant que li manca i que sols tornarà a posseir 
si,  transcendint  l’Altre-mirada,  recupera  la  centralitat  de  la  situació  mundana  al 
mateix temps que fa d’aquell per a qui era objecte un ésser-per-a-altri, és a dir, gebra 
en objecte aquell que l’havia fet ser un si-mateix al preu de constituir-lo precisament 
en objecte. Per tant, el subjecte advé a la seva subjectualitat per altri, quedant com a 
consideració  fonamental  d’aquesta  reflexió  la  prioritat  ontològica  de  l’Altre  i, 
aleshores, l’essencial determinació de l’ego per l’experiència de l’alteritat. Serà en base 
a  aquesta  constatació  (i  a  l’estil  fenomenològic  dels  respectius  pensaments)  que 
podrem dir que, malgrat innegables divergències, el pensament de Sartre ressona en 
el d’un Lévinas que fa de l’experiència del rostre la vivència fonamentadora de la 
unicitat  del  subjecte,  d’un subjecte  que,  no obstant,  lluny d’entrar,  amb l’Altre  i 
enfront seu, en un esforç per transcendir la transcendència que el transcendeix (com 
passa  en  Sartre,  en  qui  la  relació  entre  subjectes  tendeix  a  quedar  reduïda 
essencialment  a  una  dialèctica  de  confrontació),  es  deixa  determinar  en  la  seva 
naturalesa, i per tant en la seva praxi, per l’Altre que el mira des de l’altura de la 
vulnerabilitat, que es mostra més enllà de tota forma i, per això, des de més enllà de 
tot objecte,  de tot allò tematitzable, des d’una veritable transcendència en la que 

1 D’ell,  Heidegger  digué  que havia “experimentat  a  fons en el  domini  des  del qual  penso”,  un 
domini que també li resultava familiar a un Lévinas, el pensament del qual pot interpretar-se com un 
esforç per reformular la via d’accés a aquell ésser que Heidegger mirava de recuperar de l’oblit. 
      És en una carta que li adreça Martin Heidegger el 28 d’octubre de 1945, després de la lectura de 
L’être et le néant, que apareixen les paraules citades, a continuació de les quals afegeix, sempre en 
relació al llibre acabat de llegir, que “demostra una comprensió immediata” de la seva filosofia, una 
comprensió, destacarà, com mai no havia conegut fins aleshores.
2 Almenys això afirmarà Xavier Antich en un article aparegut, sota el títol “Sartre, un mal nèg”, el 
mes de juny de 2005 a La Vanguardia  (el títol de l’article, traduïble, si fa no fa, per “Sartre, un bon 
tipus” fa referència al d’un altre que, amb motiu de la mort del filòsof, aparegué al diari, en crioll, de 
la Martinica  Grif an tè). Aquestes referències estan extretes del llibre de Annie Cohen-Solal:  Jean-
Paul Sartre, Anagarma, Barcelona, 2005)
3 “La mirada”, dintre del capítol “L’existència d’altri”, a la tercera part (“El per-altri”) de L’être et le 
néant.
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trobem veritat més enllà de la història i a partir de la qual el sentit s’introdueix en el 
món inserint-se en l’ésser d’un subjecte passiu i atent. La connexió entre dos autors 
aparentment tan distants com Sartre i Lévinas es troba, per tant, en la consideració 
de la importància de l’experiència de l’Altre, una experiència que, si bé primordial en 
la  reflexió  de  tots  dos  autors,  condueix  a  conseqüències  certament  diverses  en 
cadascun d’ells, i és que, si per a l’autor de L’être et le néant  l’Altre-mirada es troba a 
l’origen de la  presa de consciència  per la qual una subjectivitat adquireix consciència 
reflexiva de si  mateix, posicionant-se en el món com a agent en un acte de naturalesa 
i  importància  ontològiques,  per  a  l’autor  de  Totalité  et  infini allò  rellevant  és  que 
l’Altre-rostre  fa  del  subjecte  que  desitja  la  veritat  (i  en  definitiva  allò  que  el 
transcendeix i transcendeix el seu món i la seva contingència) un agent moral en un 
acte d’importància abans ètica que ontològica. Ara bé, sembla possible –i fins i tot 
necessari- mirar de superar aquesta divergència que, aparentment, acaba establint-se 
entre  Lévinas  i  Sartre  i  esforçar-nos  per  esbossar,  en  base  a  aquella  inicial 
coincidència  de la que parlàvem, un plantejament nou en el  que la  confrontació 
entre  ambdós  autors  esdevingui  col.laboració  i  complementarietat  entre  llurs 
perspectives, per a la qual cosa hauríem de retenir la rellevància de l’experiència de 
l’Altre en la constitució d’un ego  mundà subjecte d’una praxi situacional (històrica) 
per, tot seguit, prendre aquesta experiència de nou en consideració i mostrar-la com 
el nucli fonamental de l’esdeveniment de la revelació de l’ésser al subjecte mundà 
(llançat a un món de naturalesa intersubjectiva), esdeveniment pel qual la seva praxi 
és dotada d’autenticitat (veritat), a partir de la introducció d’un sentit que ve de més 
enllà de l’ens (procedent d’allò que es troba més enllà del cercle de la immanència, 
de la ipseïtat) i que permet la superació de tota situació mundana. Llegint Lévinas a 
partir de Sartre aconseguirem una millor comprensió del primer mentre que veurem 
com, per al segon, la porta de l’infern s’obre precisament a partir d’aquell Altre en 
clau del qual es troba tot-hom. El mal camparia en la immanència de la criatura 
mentre que el bé se li atorgaria en una revelació. S’és cec quan en els ulls de l’Altre 
únicament retornen la pròpia imatge.

La  possible  compatibilitat  i  complementarietat  de  les  reflexions  sartriana  i 
lévinasiana fa necessària, en definitiva, la instauració d’un diàleg entre ambdós autors 
a partir del qual es posin de manifest les divergències i els punts de trobada però, 
sobretot, que, a partir de la determinació d’en quins punts el pensament de l’un es 
mostra  subsidiari  del  de  l’altre,  permeti  que  la  confrontació  de  tots  dos 
plantejaments sigui fecunda i doni a llum noves i més riques perspectives. Doncs bé, 
és  precisament  dintre  d’aquest  exercici  d’acarament  de  dos  dels  principals  -amb 
permís  de G. Marcel-  filòsofs  de la  reflexió francesa  de la intersubjectivitat,  que 
s’inscriuen els fulls que segueixen, en els quals em proposo fer, concretament, una 
primera comparació de la fenomenologia de l’experiència amorosa4 que trobem en 

4 Ens  referim  a  la  corresponent  a  l’amor  entre  subjectes  concrets  que,  seguint  la  terminologia 
lévinasiana anomenarem eròtic, i que per això designarem, indiferentment, amb els termes ‘amor’ i 
‘eros’. Deixaríem, per tant, altres formes possibles d’aquesta experiència per centrar-nos en aquella 
que, per dir-ho amb Diotima, anomenem “amor, mentre que per a les altres formes específiques 
emprem d’altres noms” (El banquet, 205b).
      Val a dir, però, que el terme ‘eròtic’ no sempre ha estat emprat per fer referència a l’amor 
personal i que, amb més freqüència, s’ha reservat per designar la tendència metafísica dels éssers a 
la seva perfecció (dintre d’un ordre ontològic organitzat segons un fi últim), mentre que l’atracció 
amorosa entre subjectes sovint ha estat designada mitjançant l’expressió, també grega, agápe. Així 
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tots dos autors (sota l’epígraf de “Fenomenologia de l’Eros” en Lévinas5 i  entesa 
com la primordial de les “primeres actituds cap al proïsme” en Sartre6), i que, alhora, 
miraré d’il.lustrar amb la reflexió que, a propòsit d’aquesta experiència duia a terme 
el 1979 Francesco Alberoni en el llibre Enamorament i amor,7 on ens proporciona una 
aproximació a aquesta qüestió feta des d’una perspectiva més de caràcter sociològic. 
Però,  per què precisament aquesta tria de l’experiència amorosa per a un primer 
assaig de confrontació entre  aquests dos pensadors?  La resposta és  ben senzilla: 
perquè serà segurament  en aquesta  forma particular  de l’experiència  de l’alteritat 
que, per l’especial intensitat amb què es presenta i pel fet que resulta estranya a ben 
pocs,8 podrem copsar amb especial nitidesa algunes de les idees i de les categories 
essencials dels autors estudiats, la qual cosa ens permetrà copsar fins a quin punt 
llurs reflexions resulten compatibles. De fet, això serà el que justament em proposo 
de fer en les pàgines que segueixen: mirar de compabilitzar el pensament de Lévinas 
i Sartre a propòsit de la relació amorosa, al mateix temps que m’esforço per discernir 
d’algunes de les principals categories d’aquestes dos autors (la comprensió inicial de 
els quals consideraré coneguda) tot posant les unes en connexió amb les altres en el 
si d’una exposició amb voluntat sintètica sobre la naturalesa de l’amor i de la seva 
importància ontològica (exposició que segmentarem per facilitar-ne la lectura i en el 
que, en algun moment, serà necessari intercalar algun excurs que ens permeti una 
comprensió més completa de la qüestió objecte d’anàlisi).

mateix, altres termes emprats per a referir-se a la relació i la vinculació amoroses entre subjectes han 
estat charitas o dilectio, cap dels quals pot ser considerat, però, sinònim perfecte dels dos anteriors. 
5 Dintre de la quarta part de Totalité et infini, titulada, en la traducció d’aquest llibre al castellà feta 
per  Daniel  E.  Guillot  (Ediciones  Sígueme,  Salamanca,  2002),  “Más  allá  del  Rostro”.  Aquesta 
traducció castellana és la que he consultat a l’hora de fer aquest treball.
6 Dintre  del  capítol  tercer  de la tercera part  L’être et le néant,  titulat  en la traducció  al  castellà 
d’Editorial  Losada (Buenos Aires,  1998)  que  és  la  que he consultat  per  fer  aquest  treball,  “Las 
relaciones concretas con el prójimo”. Més concretament aquest tema es troba desenvolupat en la 
primera part d’aquest capítol, titulada “La primera actitud hacia el prójimo: el amor el lenguaje, el 
masoquismo” (pàgines 455-473 de la traducció acabada de citar).
7 Traduït al català per Lluís Riera i publicat en aquesta llengua dintre de la col.lecció “L’Entrellat” 
per Editorial Laia, Barcelona, 1988
8 Recordem,  per  il.lustrar  aquesta  especial  claredat  de  l’experiència  amorosa,  que  Plató  farà 
exclamar a Sòcrates en  El banquet  (177e) que en realitat no sap de cap altra cosa que no sigui, 
justament, de “qüestions amoroses”.
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A.  Tot  introduint-nos  en  la  qüestió  de  la  mà  de  Lévinas:  eros,  rostre, 
transsubstantació i equivocitat

Lévinas presentarà el subjecte que estima com a subjectivitat projectada cap a 
l’estimat, subjectivitat que, transcendint cap a l’Altre, estableix una relació de 
transsubtanciació  per la qual esdevé el si d’altri, és a dir, subjecte unívoc que sent 
una sensibilitat que no és la seva pròpia: identificació de sentit i sensible en la 
que el plaer de l’estimat plau l’amant i el seu dolor el fereix. L’amant deposa 
tota  iniciativa  i  rendeix  el  domini  de  la  seva  immanència  per  lliurar-se, 
passivament, en tant que subjectivitat “graciosa, alleugerida de pesos egoistes”,9 

a un pathos que té el seu origen i centre en l’Altre. L’amor no és iniciativa sinó 
iniciació  que trasbalsa un subjecte que sols es recupera en tant que si d’altri10 i, 
per  tant com una subjectivitat  la naturalesa de la qual  desafia les categories 
lògiques. Ja en els temps arcaics de la lírica grega, quan els poetes descobrien la 
subjectivitat  en  la  voluptuositat  amorosa,  percebien  aquest  amor  com  a 
arravatament,  possessió  o  até,  posant  de  manifest  la  impotència  del  jo  d’un 
amant  que  ja  no  es  posseeix  a  si  mateix  i  que  sent  per  mig  d’una  nova 
sensibilitat: la de l’estimat.11 Però aquella unicitat pròpia d’aquell que és el si 
d’altri sols és possible si el qui entra, en l’experiència eròtica, en relació amb el 
rostre estimat és ja un si mateix, un jo unívoc, i és que sols allò que ja es troba 
constituït com a unitat pot projectar-se i, en fer-ho, constituir una nova identitat, 
l’equivocitat  de  la  qual  requereix  com  a  condició  de  possibilitat  partir 
precisament  de realitats  unívoques  (“sols  un jo  pot  respondre  a l’exhortació 
d’un  rostre”).12 Podríem  dir  amb  F.  Alberoni  que  “nosaltres,  cada  persona 
individual, som diferents de tots els altres i ho sabem ben bé, però és només en 
l’enamorament  que  aquesta  nostra  individualitat  irreductible  arriba  a  ser 
copsada i apreciada de manera total. Un senyal segur i inconfusible de l’amor és 
aquesta valoració de l’especificitat i de la unitat de l’altre.”13 D’altra banda, “la 

9 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 305
10 “L’enamorat estima també les ferides de l’estimada, s’estima els òrgans interns del seu cos: 
el seu fetge i els seus pulmons, i els òrgans interns del seu esperit: la seva infantesa, els seus 
sentiments envers el seu pare o la seva mare, la seva estimació per una nina.” (Francesco 
Alberoni: Enamorament i amor, Editorial Laia, Barcelona, 1988, p. 48)
11 S’esdevé, ajudant-nos un altre cop de les consideracions d’Alberoni en el text ja esmentat, 
com  si  en  el  subjecte  enamorat  maldés  per  irrompre  “una  altra  persona  que  espera 
manifestar-se i  ser  reconeguda,  però que presenta  com a vingut de fora” (op.  cit.,  p.  59). 
L’amor actua més ençà del jo (“més ença de la immanència mateixa”, dirà Lévinas) i, per això 
mateix, pot transfigurar-lo, pot fer-lo transcendir a si mateix i transsubstanciar-se. 
12 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 309
13 Enamorament i amor, traducció esmentada , p. 30. 
      Certament, Alberoni, en parlar d’individualitat, es refereix a la personalitat concreta del 
subjecte i no a la seva essència de rostre més enllà de tota determinació tematitzable, però, de 
totes maneres, allò que diu a propòsit de la persona efectiva (del jo que es concreta en un 
Moi  determinat descriptible) val també a propòsit de la seva unicitat essencial (del seu jo 
entès com a  Je, subjecte de tot possible predicat, potencial i inconcret) i d’aquesta mateixa 
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valoració que advertim que ens ve d’ell  ens permet de valorar-nos nosaltres 
mateixos,  ens possibilita de donar substància de valor al nostre jo.”14 Per tot 
això, Alberoni arribarà a firmar que “aquest és el moviment de la individuació.”15 

Per  tant,  en  l’amor,  la  transcendència  dels  subjectes  és  afirmada  per 
l’experiència  de  la  transsubstanciació,  alhora que la  subjectivitat  es  presenta 
com allò que pot recomençar en noves identitats, en nous jo que esdevindran el 
seu si, sense que pugui posar-se límits aquesta transsubstanciació, amb la qual 
cosa  l’amor,  experiència  il.limitada,  posa  de  manifest  la  infinitud  última 
d’aquella  subjectivitat,  la  seva  naturalesa  més  enllà  de  tota  forma,  la  seva 
transcendència a tota situació i, per tant, a la història. 

B. Transcendència i transfiguració: la introducció de sentit autèntic en el món 
i el caràcter exemplar de l’experiència amorosa

D’altra banda, en la reflexió sobre l’experiència eròtica, l’Altre es percep com a 
realitat  supralunar,  estranya  a  l’esfera  de  la  propietat,  veritable  alteritat  no 
identificable  com  a  alter  ego  i,  en  definitiva,  no  sotmetible,  veritablement 
senyorial per captivadora. I és que estimar “no és el pensament d’un subjecte 
que  pensa  la  seva  voluptuositat”,  estimar  és  una  experiència  prèvia  al 
coneixement,16 una vivència transfiguradora del subjecte que diu veritat  més 
ençà  d’allò  dit  en  la  paraula,  una  experiència  que  ens  dóna  l’Altre  com  a 
transcendent  al mateix temps que funda un món sobre categories noves. És en 
l’experiència eròtica que pot entendre’s amb especial claredat la naturalesa de 
l’experiència,  general,  del  Rostre.  En  l’amor  es  posa  de  manifest  el  caràcter 
primordial de la relació de subjecte a subjecte, sobre la qual i en referència a la 
qual els objectes, intermediaris entre subjectes, adquiriran el seu sentit i el seu 

unicitat contemplada en la seva delicadesa (rostre vulnerable).
14 Ibidem
15 Ibidem. El subratllat és meu.
      La importància de l’amor a l’hora de bastir la univocitat d’un subjecte, és a dir, a l’hora de 
constituir la seva subjectualitat essencial, queda reflectida les següents paraules d’Alberoni, 
en els que precisament assaja una explicació  genètica d’aquesta constitució: “però potser –i 
dic  potser  perquè  la  psicologia  infantil  corrent  no  en  parla-  la  infantesa  és  tota  ella 
fonamentada  sobre  aquesta  experiència  [l’amorosa].  El  nen  demana,  s’oposa,  es  torna 
autònom però,  en alguns moments,  vol ser  agafat a  coll,  acariciat,  abraçat;  al  vespre,  per 
adormir-se, vol que algú s’estigui al seu costat; un petó el fa feliç i àvid. Potser s’enamora 
cada  vegada,  potser  cada  vegada  –un  vertigen  de  vegades-  té  l’experiència  sorprenent  i 
increïble de la plenitud de l’ésser que li diu sí. Se’n distancia per fer-se autònom, però cada 
vegada el torna a trobar, cada vegada troba la revelació i la confirma. Amb aquest ciment 
construeix la confiança d’existir i la capcitat de viure en el món” (op. cit., p. 117-118). Aquesta 
idea constitueix un bon complement a la tesi sartriana sobre el posicionament del jo en la 
consciència a partir de l’experiència de l’Altre (capítol sobre “La mirada”, a L’être et le néant) 
i una hipòtesi interessant per mirar d’explicar com es dóna efectivament aquesta experiència.
16 Una experiència no predicativa, dirà Gabriel Marcel, una experiència que, precisament per 
la seva no conceptualitat,  sols podrà ser descrita (i aleshores cap pensar que esborrallada, 
embotada) per aquella que la viu o l’ha viscuda.
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valor.  Francesco  Alberoni,  des  d’una  perspectiva  sociològica,17 qualificarà 
l’enamorament,  és  a  dir,  el  moviment  inicial  de  la  relació  amorosa  d’estat  
naixent pel qual les relacions fins aleshores vigents, i les institucions que sobre 
elles  s’assenten,  es  trenquen  alhora  que  noves  unions  s’estableixen.18 En 
l’enamorament  allò  unit  se  separa  i  allò  que  estava  separat  s’uneix,  és 
“moviment  portador de  projectes  i  creador  d’institucions”19 que  instaura  un 
“sistema de categories diferent”20 al fins aleshores vigent. És en la recepció del 
Rostre que l’entorn s’eleva al món i és en l’experiència amorosa que aquest fet 
es posa de manifest perquè és en la irrupció de l’amor que sorprenem la força 
de la vida esdevenint ètica,21 és a dir relació entre subjectes segons un sentit, i 
experimentem aquesta com a llançadora que promou i possibilita teixir un món 
a partir de la forma de pensar i viure que amb ella s’instaura.22 “Només l’objecte 
del nostre amor té valor per ell mateix”, dirà Alberoni,23 totes les altres coses, 
que no tenen valor ni sentit per elles mateixes, el rebran de l’estimat, més ben 
dit, de la relació que s’estableix amb l’estimat, que és el valor últim i, per això, la 
font de tot altre valor, supeditat a la seva altura. Com la Bellesa en Plató, l’Altre 
és font de realitat, sent en la lluminositat de l’experiència amorosa que això es 
posa de manifest amb tota claredat.24

El sentit es troba fora d’un mateix. Sentit és direcció, moviment predeterminat, 
un caminar que sols pot ser autèntic si no prové de nosaltres mateixos, si no ens 
és immanent. Si el sentit vingués de l’esfera de la nostra ipseïtat fóra ficció de 
moviment, com un somni de trajecte. Arribaríem al punt de partida sense que 
cap espai mitjancer hagués fet possible una acció. Ens trobaríem imposant-nos a 
nosaltres mateixos, carregant el nostre pes, remolcant-nos com una possessió.25 

D’altra banda, és amb l’altre que es constitueix el món, sense valor en si sinó 
merament existent, canviant, familiar uns cops, irrecognoscible uns altres, un 
món ordenat  cap  a  valors  contingents  que  té  en  la  intersubjectivitat  que  el 
constitueix i s’erigeix en la seva frontera transcendental el principi del seu ésser 
i, per tant, l’arkhé de la realitat -de tota realitat- que és per al subjecte, i encara de 
la  mateixa realitat  subjectiva,  ja  que el  subjecte  efectiu és,  ell  també,  realitat 
mundana. En definitiva, els subjectes co-constituïts  són principi, no hi res més 
enllà que pugui ser dit, és més, tota raó darrera fa referència a ells: tot allò del 

17 En el mateix llibre que citem des de la nota desena.
18 I  per  això  “l’enamorament  més  intens  és  aquell  que  posa  en  joc  més  existència,  més 
riquesa, més responsabilitat, més vida” (op. cit., p. 79)
19 Op. cit. p. 15
20 Op. cit. p. 45
21 Op. cit. p. 15
22 Op. cit. p. 49
23Op. cit. p.  48
24 Dirà Alberoni: “[…] l’estimat només pot ser superior perquè és la porta a través de la qual arriba 
la veritat” (op. cit., p. 65).
25 Cf. Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 280
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món s’hi refereix,  s’hi subordina. Doncs bé,  si  com hem assenyalat tot sentit 
autèntic  ha  de  menar  l’existent  més  enllà  de  si  mateix,  cap  allò  que  el 
transcendeix, però s’esdevé que no és possible, per l’acabat de dir, que es pugui 
ultrapassar la frontera transcendental de la intersubjectivitat que, constituint el 
món en el que el subjecte, pertanyent-hi, pot ser, estableix la frontera de la seva 
possibilitat,  ¿on  és  que  es  donarà,  llavors,  en  un  món  com  aquest,  aquella 
transcendència condició de possibilitat de sentit no aparent? La resposta és que 
aquesta transcendència es trobarà en allò d’on tot significat emana i que, per 
tant, se situa més enllà de tot significat, previ al món però no totalment estrany 
a ell perquè n’és el principi: la transcendència es troba en allò que és d’una altra 
manera que el mundà, en el subjecte-arkhé i que, per ser principi, és ell mateix 
an-àrquic.  El  domini  de  la  transcendència  és  el  del  subjecte  previ  a  la  co-
constitució , el subjecte sense forma, encara no aquella persona (Moi) i ni tan sols 
persona,  el  subjecte  més  enllà  de  tota  forma  i,  per  ser  més  enllà  de  tota 
concreció,  transcendent,  és  a  dir  nuu,  mancat  de  la  cuirassa  de  l’aparença 
mundana que el fa recognoscible, abordable. La transcendència és el subjecte 
que no fa, que sols es mostra reclamant l’atenció d’aquell que es disposa atent. 
Cap aquell subjecte es disposa el sentit si és autèntic, ell és l’únic valor veritable. 
L’Altre  ens  allibera  d’aquella  llibertat  que  és  il.limitació  de  les  possibilitats 
mundanes i que, per això, ens clou en el món, més ençà del que és transcendent, 
en el  domini  de la  immanència,  una immanència que si  bé remet  a una co-
constitució amb d’altres subjectes, reclou cada un d’ells en la seva pròpia esfera 
de  categories,  necessitats  i  valors  sorgits,  per  a  ús  particular,  en  la 
intersubjectivitat històrica (i al mateix temps tributaris de la facticitat material). 
El sentit mena cap enfora, d’un mateix i de la seva circumstància. La lucidesa 
mundana és bogeria. La llibertat en el món, per mundana, és aparent, falsament 
il.limitada. La veritable llibertat ha de ser infinita potència de fer (de ser fent), la 
qual cosa no significa infinites alternatives (llibertat aparent dels ratolins tancats 
en  un  laberint  amb  diverses  sortides),  sinó  inexistència  d’un  punt  final  de 
l’acció,  insatisfacció,  impossibilitat  de  curullar  les  expectatives.  Ser  lliure  és 
lliurar-se, abocar-se a la mirada que ja no objectiva perquè no ve d’un ésser sinó 
d’una  altra  mena  d’ésser,  lliurar-se  a  l’Altre  sense  objectivar-lo,  en  la 
responsabilitat. La responsabilitat allibera el jo de si mateix i l’alleugereix d’una 
consciència que feia possible un infern al que havia arribat sense que ningú no li 
hagués  dit  com.  Fart  de  si  mateix,  l’home  reneix  cap  a  l’Altre,  i  és  en 
l’experiència  amorosa,  que  ara  retrobem,  que  aquesta  constatació,  vital, 
adquireix especial nitidesa. “L’Eros allibera d’aquest afartament [nàusea]. Atura 
el retorn del jo a si”.26 L’amor fa evident l’esdeveniment del sentit i l’orientació 
que suposa d’un subjecte “cap a un avenir que  no és encara”27 perquè, en no 
trobar-se  (pre)contingut  en  l’esfera  de  la  immanència,  no  s’ofereix  a 
l’anticipació. En la tendresa la forma del subjecte es reblaneix i el jo recupera la 
26 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 280
27 Ibidem
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seva  consistència  més  enllà  de  si  mateix,  transcendint-se,  en  la  modalitat 
equívoca del si d’altri, sentit i sensible alhora, afectat per la vulnerabilitat aliena 
que ens fa ser en la responsabilitat i, aleshores, segons un sentit, autèntic perquè 
no neix en nosaltres ni s’adreça a una forma co-constituïda sinó cap aquell que, 
en  la  seva  singularitat,  encarna  allò  que  és  d’un  altra  manera,  revelant-se 
vulnerable,  com correspon al que es  mostra a un món del  que és  estranger. 
“L’amor apunta l’Altre, l’assenyala en la seva debilitat [...] Estimar és témer per 
altri, socórrer la seva debilitat [...] L’altre és Altre, estrany al món, massa groller 
i massa feridor per a ell.”28

C. Tot analitzant la relació intersubjectiva amorosa de la mà de Sartre

Per a Sartre les conseqüències de l’experiència originària de la intersubjectivitat 
es  resumeixen  en  conflicte.  L’ésser-per-altri  es  resol  en  ésser-per-a-altri  que 
cerca recuperar la possessió de si mateix objectivant aquell altre que tendeix a 
posar-lo en situació seva. Dit d’una altra manera: l’Altre (el proïsme en Sartre) 
em fa ser i, per ser per-altri, sóc en funció seva, és a dir, li pertanyo, ara bé, el fet 
d’esdevenir un jo (el jo en el que em posiciono quan prenc consciència de mi) fa 
que em reivindiqui per a mi mateix, esdevenint per aquest motiu “projecte de 
recuperació del meu ésser”. De totes maneres, aquesta recuperació no cerca, per 
principi, l’objectivació de l’Altre, és a dir, la seva reducció a objecte en situació 
meva,  i  això  perquè  una  objectivació  com  aquesta,  que  no  podrà  arribar  a 
anul.lar l’essencial alteritat del proïsme (pel fet que, si això es produís, quedaria 
abocat a la contradicció d’un jo sense tu, a l’absurd d’una recuperació del que 
sempre és el mateix en el domini de la identitat), sols em permetria transcendir 
l’Altre  cap  al  seu sotmetiment,  però  sense  captivar-lo,  amb la  qual  cosa  ell 
continuarà posseint-me en la consciència, “guardant el secret del que sóc”. El 
projecte de recuperació del meu ésser que sóc em mena a  desitjar29 una cosa 
diferent: em mena a desitjar un transcendència.

Per  tant,  aquell  conflicte  en  el  que  desembocaria  l’experiència  originària  de 
l’alteritat no condueix en realitat a una primera actitud de confrontació sinó a 
l’intent de recuperar-se del per-si-mateix fent-se càrrec de l’Altre, assimilant-lo 
en la seva integritat, és a dir, emparant-se’n en tant que llibertat: captivant-lo en 

28 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p.266
29 Emprem aquí el terme ‘desitjar’  de manera intencionada perquè aquest és el terme que 
empra Lévinas per referir-se a la voluntat de transcendir (tant a la recerca de coneixement 
com a la recerca de sentit). El desig fa referència a l’anhel de veritat i autenticitat i, per això, 
de transcendència, és a dir d’abastar allò que queda més enllà, que és d’on ens pot parlar el 
veritable coneixement (no reduït a passat, a immanència, a allò que ja era en mi, al Mateix) i 
d’on se’ns pot imposar l’autèntic sentit  (que ha d’adreçar-nos cap enfora, si és que realment 
indica camí, és a dir,  sentit cap a on). Per contra el terme emprat per Lévinas a l’hora de 
referir-se  a  la  voluntat  que  neix  de  nosaltres  i  ens  hi  retorna  és  el  de  necessitat  (que 
s’acompleix en la joia). 
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la seva voluntat per, d’aquesta manera, tenir a les mans la seva transcendència 
i, a l’ensems, a nosaltres mateixos en tant que som un ésser-per-a-altri, en tant 
que som ésser-mirat.30 El conflicte que es derivaria de la mútua presència cerca 
resoldre’s en relació amorosa quan un subjecte busca ser triat, lliurement,31 per 
l’altre, com a valor davant del qual la llibertat que aquest altre és ja no sigui 
lliure (“l’ésser-en-el-món de l’estimat  ha de ser  un ser-amant”).32 Ara bé,  en 
aquesta empresa de seducció voler ser estimat és voler que l’altre vulgui, al seu 
torn, ser estimat,  sent això darrer  condició de possibilitat d’aquell  amor que 
cercàvem,  amb  la  qual  cosa  sols  s’aconsegueix  ser  estimat  per  l’altre  en  la 
mesura que l’amor sigui recíproc.33 Per tant, la relació amorosa sols reeixirà allí 

30 Convé aclarir que, per a Sartre, emparar-se de la llibertat de l’Altre significa identificar-se 
amb el ésser-per-a-altri d’un mateix, és a dir, amb el propi ésser-objecte (ésser-mirat) que s’és 
per  al  proïsme,  de  manera  que,  recuperant-se  en  la  consciència  de  l’Altre,  s’esdevé 
responsable, no ja de l’ésser-per-a-altri d’un mateix, sinó pròpiament de la consciència que 
atorga l’ésser en aquesta modalitat.
31 “Aquell  que  vol  que  l’estimin  […]  no  vol  posseir  un  automatisme  i,  si  hom  procura 
humiliar-lo, n’hi ha prou amb representar-li la passió de l’ésser estimat com el resultat d’un 
determinisme  psicològic  […]  l’amant  torna  a  la  solitud  si  l’estimat  es  transforma  en 
autòmata”. El qui cerca que l’estimin “vol ser estimat per una llibertat”. (El ser y la nada, 
traducció esmentada , p. 458-459)
32 El ser y la nada, traducció esmentada, p. 463
33 D’altra banda, aquesta reciprocitat, lluny de presentar-se harmònica es perfila, ella també, 
com a conflicte, amb la qual cosa, la naturalesa conflictiva de la relació intersubjectiva no és 
mai una mera possibilitat sinó el caràcter veritablement universal d’aquesta relació que, en el 
cas de plantejar-se en termes de relació eròtica suposa la dialèctica d’un subjecte que cerca 
erigir-se  en “objecte  preciós  de posseir”  cap a  un altre  subjecte  que,  al  seu torn,  mirarà 
d’abismar-se en l’objectivitat  per fascinar-lo. D’aquesta manera, l’amor es presenta com a 
empresa abocada a una tensió constant pel fet que, mentre l’amant vol posseir l’estimat en 
tant que subjectivitat lliure, aquest s’esforça a fer-se estimar com a objecte (d’amor) al mateix 
temps que cerca retenir la lliure subjectivitat de l’altre que, com acabem de dir, maldava per 
mostrar-se com a objecte-fi del seu estimat.
      Ara bé, aquesta dialèctica subjecte-objecte en la que Sartre funda la l’anàlisi de tota 
relació intersubjectiva es troba lluny de ser neutral  ja que,  des del moment que la noció 
d’objecte duu implícita la idea de sotmetiment a altri, aquell esquema es mostra en realitat 
dotat d’una càrrega teòrica prèvia a la comprensió que seria la responsable d’una coloració 
conflictiva que inevitablement tendirà a tenyir tota relació que s’estableixi entre subjectes. 
Farem bé, per tant, de no entendre en la seva literalitat la noció ’objecte’ present en el parell 
subjecte-objecte que serveix a Sartre per explicar la naturalesa de tota relació intersubjectiva. 
En realitat ens trobem davant d’un esquema de confrontació subjecte-subjecte sobre el que, 
certament,  pot  desenvolupar-se  una dialèctica  en la  qual  cada subjecte  confrontat  cerqui 
reduir a l’objectivitat l’altre o, per contra, dominar-lo reduint-se ell mateix a l’objectivitat, ara 
bé, aquesta eventualitat no exhaurirà les possibilitats d’un esquema d’aquest tipus, que obre 
la porta a una relació de mútua influència al marge de qualsevol mena d’imposició. És de 
suposar  que,  d’això,  Sartre  n’és,  en  tot  moment,  plenament  conscient,  però  limitant-se  a 
l’esquema clàssic que oposa objecte i subjecte, acaba conduint a una comprensió esbiaixada 
de la naturalesa de la relació entre subjectes que, tot i mostrar-se sempre de caràcter dialèctic, 
en molts de casos perdrà, com diem, el seu aspecte conflictiu per perfilar-se aleshores més 
aviat com a relació d’acció-reacció en la que els termes confrontats és complementarien, no 
com a aspectes oposats d’una mateixa totalitat, sinó com a éssers cada un dels quals amb la 
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on la voluntat del subjecte d’esdevenir  objecte fascinant  sigui sincera, generosa, 
de manera que també ell es determini com a amant de l’estimat.34 L’amor, tot i 
mostrar-se com a actitud originària cap al proïsme, exigeix unes condicions de 
possibilitat  que,  de  no  donar-se,  el  frustraran  i  l’arraconaran  davant  d’una 
confrontació per la qual cada subjecte cercarà d’erigir-se en centre de gravitació 
de la situació intersubjectiva sotmetent l’Altre al preu de no poder sotmetre la 
seva consciència i,  per això, de no arribar en realitat  a recuperar-se mai a si 
mateix.

seva raó (i no sols la seva causa) en l’altre. L’esquema conceptual subjecte-objecte funda una 
lògica mecànica de termes confrontats mentre que el fet de patir  d’un esquema subjecte-
subjecte, tot evitant explicar aquesta mena de relació mitjançant el parell –tòpic- anterior, ens 
força a introduir, matisant,  complementant o subtituint la relació de causalitat,  una lògica 
allunyada de tot determinisme. Així, sobre aquest esquema, d’una banda podrem explicar i 
entendre que l’acció d’un subjecte sobre un altre comporta, a més d’una afecció d’aquest 
darrer, també la seva actualització com a agent que contraactuarà segons la percepció que 
tingui  del primer  i  no merament reaccionant  en sentit  contrari,  mentre que,  per un altre 
costat, contemplarem també la possibilitat que la percepció d’una mancança en un subjecte o 
de la seva debilitat sigui suficient perquè un altre subjecte reaccioni amb un moviment o una 
actitud que es trobarà en funció amb la seva predisposició. Tant aquesta perspectiva com 
l’anterior  resulten  insuficientment  compreses  a  partir  de  l’esquema  clàssic  que  oposa  al 
subjecte un objecte i que tendeix a veure el subjecte únicament com a agent i a reduir les 
característiques d’aquell que apareix com a pacient a les pròpies d’un objecte, quan, de fet, 
un subjecte mai no podrà definir-se pròpiament com a objecte sinó, en tot cas, com a sub-
jecte. A la vista d’això, les paraules de Lévinas quan afirma que l’amor en realitat “no té una 
estructura  subjecte-objecte  ni  l’estructura  jo-tu  [relació  de  termes  dintre  d’una  totalitat]” 
(Totalidad  e  infinito,  traducció  esmentada,  p.  270),  si  bé  en  primera  lectura  semblen 
diametralment  oposades  al  punt  de  vista  sartrià,  un  cop  aquest  ha  estat  rellegit  amb 
deteniment i fet totalment coherent amb si mateix, esdevenen compatibles amb ell. 
34 Val a dir  que,  en realitat,  Sartre considerarà  abocada al  fracàs  tota  la  relació  amorosa, 
identificada  en  aquest  autor  amb  el  resultat  de  l’empresa  de  seducció,  necessàriament 
decepcionant perquè, quan no desemboqui en una temptativa frustrada, només podrà fer-ho 
amb la desvalorització d’aquell que ha estat seduït pel fet d’haver-ho estat. Sartre,  fascinat 
per la dialèctica que contraposa un objecte al subjecte, no contempla cap més escenari que el 
de la confrontació de dues ipseïtats,  cadascuna de les  quals  malda per captivar  l’altra en 
l’esfera de la seva propietat. Precisament aquell amor que Sartre dóna a entendre com a ideal 
inabastable serà el que Lévinas, el plantejament del qual es fonamenta en la possibilitat de 
superar el caràcter en principi dialèctic de la relació entre subjectes, s’esforçarà a descriure.
      Deixem també anotat aquí que moltes relacions percebudes des de fora, però sovint 
també pels qui les protagonitzen, com a amoroses, en realitat constitueixen una altra mena de 
relació entre subjectes, malgrat posseir una certa aparença eròtica. Així Alberoni ens fa notar 
que “moltes persones pensen estar enamorades quan en realitat, no ho estan gens. Qualsevol 
pot  tenir  un  interès  eròtic  [atracció  física]  molt  intens  per  alguna  persona,  pensar-hi 
constantment,  passar hores molt felices al  seu costat  i  després, al  cap d’un temps,  perdre 
aquest interès perquè, en el fons, ja n’ha quedat satisfet. O bé pot unir-se a una persona i 
desitjar-la intensament perquè els altres l’admiren. La possibilitat de ser estimat, fins i tot de 
ser preferit, l’afalaga, li fa experimentar un desig i una embriaguesa que anomena amor. En 
altres casos el motor és una desil.lusió, un amor enverinat per la gelosia i per la contrarietat 
el fa buscar un substitut, algú amb qui pugui experimentar un nou amor” (Enamorament i  
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Si ens fixem, en Sartre i en Lévinas, malgrat la diferència en el plantejament 
general  de  la  qüestió,  les  característiques  essencials  de  la  relació  amorosa 
presenten coincidències fonamentals. Així, si bé bé Sartre introdueix la qüestió 
de  la  relació  amorosa  en  termes  de  voluntat  de  poder,  acaba  reconeixent 
aquesta relació com a producte d’una necessitat que s’imposa al subjecte i, per 
tant,  determinadora  de  la  voluntat  d’un  hom  en  comptes  de  fruit  de  la 
determinació d’aquesta.35 “Cadascun dels amants es troba totalment captiu de 
l’altre en tant que vol fer-se estimar per ell […] al mateix temps cada un exigeix 
de l’altre un amor que no es redueixi de cap manera al ‘projecte de ser estimat’ 
[…] aquest amor no podria existir a títol d’exigència de l’amant; i la manera en 
la  que  aquest  és  captivat  és  molt  diferent:  és  captiu  de  la  seva  exigència 
mateixa”.36 L’amor, com a actitud cap al proïsme, quan és possible (és a dir, 
quan es donin les circumstàncies escaients per a l’enamorament), i sempre que 
no acabi en fracàs,  comporta una transfiguració del  qui  cerca la seducció en 
amant, pel motiu que qui actua d’aquesta manera accepta ser objecte (sub-jecte) 
d’altri, s’aliena en un ésser-per-a-altri com a mitjà per arribar a la consciència 
del  proïsme,  amb  la  qual  cosa  fa  d’aquest  proïsme la  seva  meta,  el  seu  fi, 
perdent-s’hi.  Aquell  qui  cerca  seduir  és  seduït  pel  subjecte-fi  de  la  seva 
seducció,  passa  a  necessitar-lo,  cosa  que probablement  s’esdevé  ja  des  d’un 
principi, sent la diferenciació de moments aquí adduïda una diferenciació lògica 
però no cronològica. Per tant, el qui cerca seduir l’altre en realitat és seduït, és 
“una llibertat que, en tant que llibertat, reclama la seva alienació.”37 Allò que es 
presentava com un procés engegat per la voluntat de domini en el marc del 
conflicte  intersubjectiu  genèric,  acaba mostrant-se com a espontaneïtat  i,  per 
tant, receptivitat i passió del subjecte en la mateixa mesura que acció. Des del 
moment que el subjecte es fa dependre a si mateix d’altri ja no ens trobem gaire 
lluny de la noció lévinasiana de l’ésser-si-d’altri, l’estructura dinàmica de la qual 
ara començaria a clarificar-se. Ara bé, aquesta aproximació a la noció d’ésser-si-
d’altri no és total coincidència, i és que en Sartre, certament no trobem una tesi 
equivalen ta la de la  transsubstantació, que exigeix per poder ser formulada el 
rebuig a tota acció i la substitució d’aquesta per un espera pacient. En la mesura 
que la relació amorosa en Sartre contempla la seducció, l’esforç per mantenir la 
vinculació afectiva i acréixer-la, és a dir, en la mesura que aquesta relació ens és 

amor, traducció esmentada, p. 89)
35 “L’enamorament és un ‘esdeveniment’ que se’ns imposa” (Enamorament i amor, traducció 
esmentada, p. 36). 
      Lévinas, per la seva banda, afirmarà que l’amor “designa un moviment pel qual l’ésser 
cerca  allò  al  que  va  lligar-se  abans  d’haver  pres  la  iniciativa  de  la  recerca  i,  malgrat 
l’exterioritat  en la que es  troba.” L’aventura  per  excel.lència  és  també una predestinació, 
elecció  del  que  no  ha  estat  triat”  (Totalidad  e  infinito,  traducció  esmentada,  p.  265).  En 
definitiva,  i  tornant  a  citar  Alberoni:  “el  nostre  amor  no  és  a  les  nostres  mans,  ens 
transcendeix, ens arrossega, ens obliga a canviar” (op. cit., p. 36, el subratllat és meu).
36 El ser y la nada, traducció esmentada , p. 468
37 Ibidem
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presentada encara com a conflicte, es descarta el veritable lliurament de l’un a 
l’altre, que constitueix la veritable perspectiva lévinasiana, en la que mai no hi 
ha possessió i,  per tant,  en la que parlar d’objectualització (d’ésser-per-a-altri) 
està fora de lloc perquè, en el plantejament de Lévinas, l’amant no necessita tant 
l’estimat i el seu amor com el desitja, la qual cosa s’ha d’entendre en el sentit que 
l’amant no projecta satisfer, aconseguir la joia de l’amor de l’estimat sinó que tot 
ell és anhel, predeterminat des de l’arrel, de l’Altre, lliurament incondicionat i 
sense  domini,  escolta  del  mandat,  respecte  a  una llibertat  i  no  emparament 
d’aquesta.  Sartre i  Lévinas ofereixen anàlisis diferents  de la relació amorosa, 
però anàlisis capaces d’entrar en diàleg perquè, no sols tenen punts de contacte, 
sinó que parlen un mateix llenguatge (fenomenològic, assentat en la perspectiva 
del subjecte i atent a la fenomenologia de la intersubjectivitat). D’aquest diàleg 
sorgeix  una  perspectiva  més  àmplia  de  la  qüestió  que  ens  permet  parar-hi 
esment en tota seva complexitat (com, de fet, ja l’entén Lévinas), és a dir, en 
l’essencial  ambigüitat  que  correspon  a  l’amor,  que  és  “l’equívoc  per 
excel.lència”,38 “simultaneïtat  de  la  necessitat  i  del  desig”39 per  la  qual  ens 
adrecem sense condicions a l’alteritat delicada del proïsme40 al mateix temps 
que  tendim,  activament,  a  satisfer  –en  la  joia-  una  necessitat,  immanent,  de 
l’altre,  d’un  proïsme que,  no  obstant,  per  determinar-nos  una  necessitat,  en 
darrer terme “pressuposa encara l’exterioritat total, la transcendència de l’altre, 
de l’estimat.”41 

D. Eros i significat

En  qualsevol  cas,  també  en  Sartre  la  relació  eròtica  és  relació  que  instaura 
significat i, per això, crea un món. Així, que la relació originària, primordial, 
fundadora de tot sentit  i  per això no significativa sinó significant,  és  la que 
s’estableix  entre  subjectes,  perquè sols  “hi  ha relació [objectivadora]  entre  el 
per-a-si i l’en-si  en presència de l’altre”,42 és una tesi,  compartida per Sartre43 i 
Lévinas, que alhora coincideixen a considerar que la relació amorosa ofereix la 

38 Totalidad e infinito, traducció esmentada , p. 266
39 Ibidem
40 Lliurament a un rostre més enllà de les determinacions amb les que podria aparèixer en el 
comerç quotidià. Val a dir que aquesta idea, típicament lévinasiana, tampoc no és del tot 
aliena al plantejament d’un Sartre que afirma que l’estimat ja no està “travessat de finitud 
per  la  mirada de l’altre” (El ser  y  la nada,  traducció  esmentada  ,  p.  452).  Ara  bé,  aquest 
defugir la forma de l’ésser estimat no és en Sartre un situar-se més enllà d’ella, més enllà de 
l’ens, sinó un encarnar totes les formes, un mostrar-se com a potència infinita. L’estimat en 
Sartre no és rostre que parla des de més enllà de tota forma possible sinó proïsme viscut com 
a objecte-totalitat (de formes possibles).
41 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 265
42 El ser y la nada, traducció esmentada, p. 452 (el subratllat és de l’autor).
43 Sartre es mostra coincident amb la noció lévinasiana de llenguatge quan afirma que “en un 
univers de purs objectes,  el llenguatge no podria ser ‘inventat’  en cap cas, ja que suposa 
originàriament una relació amb un altre subjecte” (El ser y nada, op. cit., p. 465).
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possibilitat de copsar la validesa d’aquesta tesi amb especial nitidesa pel fet que 
és en ella que aquesta instauració té lloc amb una intensitat i extensió especials. 
Certament que en Sartre no se subratlla tant el fet que el significat de la cosa 
pressuposi,  en  tant  que  és  utensili,  una  relació  primera  entre  subjectes  (no 
ponderada per Heidegger en tota la seva importància), sinó que es posa especial 
èmfasi en el fet (en un principi aparentment contradictori amb la tesi acabada 
d’exposar) que és en el llenguatge on descansa el meu ésser-per-a-altri,44 la meva 
objectivitat  per  a  altri,  de  manera  que jo  sóc  significant,  és  a  dir,  font  d’un 
significat que m’ateny i determina i que, en darrer terme dependrà del proïsme 
(un  proïsme  que,  d’altra  banda,  posa  de  manifest  la  seva  transcendència 
precisament en aquesta llibertat per determinar el meu significat). Ara bé, que 
el subjecte sigui font de significat no implica que la seva fecunditat significativa 
s’exhaureixi en el seu ésser-per-altri, els seus atributs i les seves possibilitats, sinó 
que  en  realitat  el  subjecte  significant  projecta  a  través  del  proïsme  la  seva 
significació cap als objectes que són percebuts en relació a ell, alhora que en ell 
mateix s’esdevé de manera idèntica.45 I és, com dèiem, precisament arran de la 
44 De fet, el llenguatge “és originàriament la possibilitat que un per-a-si experimenti el seu 
ésser-per-a-altri,  i,  ulteriorment,  el transcendir  i la utilització d’aquest experimentar cap a 
possibilitats que són les meves possibilitats, és a dir, cap a les meves possibilitats de ser per 
a altri això o allò” (El ser y la nada, traducció esmentada, p. 465). 
      És interessant notar que en aquest fragment es posa de manifest com el pensament de la 
intersubjectivitat de Sartre acaba conduint-nos a concebre el subjecte com el veritable valor 
(objectiu, fi) de la praxi, ja que aquí, en ser la  meva situació allò que es constitueix com a 
objectiu de l’acció, em perfilo jo mateix com a valor darrer dels actes (el seu perquè, i el per a 
què de tota situació), i si això és així en aquest cas, anàlogament, l’Altre serà sempre la raó –i, 
per tant, l’objectiu darrer- de tota acció quan aquesta no estigui orientada primàriament a mi 
mateix, de manera que el subjecte es perfila, en tots els casos, com el veritable valor de la 
praxi. Així ho reconeixerà de fet el mateix Sartre quan, en parlar de la voluntat de l’amant 
d’emparar-se de la llibertat de l’estimat, afirma que, en aquest esforç, s’assumeix ell mateix 
com a valor (El ser y la nada, traducció esmentada, p. 461), és a dir, que en intentar constituir 
una situació desitjable (aquella en la que és estimat) actua cap a si: ell és el valor present en 
l’acte de la seducció i en la situació amorosa desitjada, aquell per qui actua i cap a qui orienta 
el proïsme (que també serà valor de l’acte de seducció en la mesura que aquest té lloc, en un 
sentit diferent, per ell).
45 Aclarim que la relació entre subjecte i objectes no podrà ser, en aquest cas,  situacional, 
perquè no és el cas que el subjecte aparegui entre els objectes del món, vinculat a ells, en un 
mateix pla (ordenat en situació per un subjecte que, val a dir, i convé destacar-ho perquè no 
es pondera prou en el marc del pensament d’un Sartre que mai no va negar l’impacte de 
l’alteritat,* està, en les seves característiques personals efectives -del Moi que és-, determinat 
per l’Altre-mirada, pel qual és). 
*Tot i que és cert que tendia a oblidar-lo. De totes maneres, n’hi haurà prou amb recordar la  
constant vital que fou per a Sartre el compromís intel.lectual i polític (amb l’Altre, amb els  
altres) per comprendre que va tenir sempre present, la importània de l’Altre, importància que es  
dóna també en la configuració de la personalitat, una cosa que va experimentar, de manera 
conscient, en ell mateix: “per totes bandes veig oprimits (colonitzats, proletaris, jueus), i vull  
alliberar-los  de l’opressió.  Aquests  oprimits  em commouen i  em sento còmplice  de la seva  
opressió. Finalment serà la seva llibertat la que reconeixerà la meva. (De  Cahiers pour une 
morale, citat a Cohen-Solal, A:  Jean-Paul Sartre, Anagrama, Barcelona, 2005, p. 121-122). En  
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relació amorosa que això és  fa evident perquè qui  estima veu l’estimat com 
aquell  a partir del qual el  món es revela.  L’estimat ha de ser “condició-límit 
d’aquest  sorgiment [del  món],  la condició mateixa d’aquest  sorgiment  d’un 
món.”46 L’estimat ha de ser “aquell la funció del qual és fer existir els arbres i 
l’aigua, les ciutats i camps, els altres homes […] si he de ser estimat, sóc l’objecte 
mitjançant el qual el món existirà per a l’altre […] en comptes de ser un això que 
es  destaca  sobre  fons  de  món,  sóc  l’objecte-fons  sobre  el  qual  el  món  es 
destaca.”47 L’estimat esdevé l’ideal cap al qual s’orienten els objectes adquirint 
sentit, que és alhora significat i valor.48 

Que l’estimat sigui significant implica que es troba més enllà del significat, allí 
on aquest clareja. Com ja hem apuntat, en realitat “l’eros no es duu a terme com 
un subjecte que capta un objecte, ni com una pro-jecció, cap a un possible. El 
seu moviment consisteix en anar més enllà del possible,”49 és a dir, més enllà tot 
allò que ja era en el passat en el mode d’anticipació, cap a allò que és font de 

aquestes paraules queda ben clar que Sartre sentia -i coneixia- la importància, tant l’Altre en  
la constitució del jo personal (Moi), que ens qualifica, com de mi en la de l’Altre, a qui puc 
oprimir segons diverses formes que el qualificaran. L’habitual afirmació en el sentit que Sartre  
és  el  filòsof  de  “l’home  sol”  resulta  massa  inexacta:  l’home  està  sol  davant  la  seva 
responsabilitat, s’enfronta sol al sentit (o al drama de la manca de sentit), però en el seu ésser  
duu l’empremta de l’Altre. Cap la possibilitat de pensar que la resposta a l’angoixa es troba  
reconeixent que, també la responsabilitat de cada un es troba determinada per l’Altre. En tot  
cas, aquí, la porta sembla oberta, i les pàgines que Sartre dedica a experiències de l’alteritat  
tan clares i intenses com les de l’amor i el desig carnal ens proporcionen una bona ocasió per  
mirar de discernir fins a qui punt aquella experiència és significativa per a aquest autor. 
46 El ser y la nada, traducció esmentada, p. 461
47 El ser y la nada, traducció esmentada, p. 461-462
      Podem dir que l’estimat és l’elegit i, d’aquesta manera, la seva existència queda totalment 
justificada. Aquest és “el fons de l’alegria de l’amor [...]: sentir-nos justificats d’existir” (op.  
cit., p. 463). El desig amorós, en tant que ens mena més enllà de la immanència, ens redimeix 
del solipsisme: ens mostra, amb evidència (és a dir, amb veritat viscuda), que hi ha un Altre 
al mateix temps que l’Altre afirma, en l’elecció, la nostra univocitat separada.
48 Podem remetre’ns un altre  cop a  les  paraules  d’Alberoni  per il.lustrar  aquest  extrem i 
apuntar que l’amor “fonamenta la nova comunitat sobre la base d’un valor absolut, d’un dret 
absolut,  i  reorganitza  totes  les  altres  coses  entorn  d’aquest  dret”  (Enamorament  i  amor, 
traducció  esmentada,  p.  21),  o  també  que,  per  l’amor,  “moltes  coses  han  de  quedar 
trasbalsades, reorganitzades, refetes” (op. cit., p. 79).  
      D’altra banda, l’observació del procés de desenamorament ens ofereix una de les millors 
ocasions per captar la força instauradora de significat i introductora de sentit autèntic que 
posseeix l’experiència amorosa, i així veurem que aquell que ha perdut l’estimat es veu en la 
necessitat d’oblidar-lo, per a la qual cosa li cal assumir “la culpa absoluta que consisteix a 
destruir  allò  que  és  el  fonament  de  tots  els  valors,  de  totes  les  esperances.  Aleshores 
s’interromp en ell qualsevol desig, i el jo, que ha perdut la dimensió ontològica [el seu valor 
absolut, des-situat], és novament xuclat per l’univers de les aparences. Res no té valor, tot ha 
deixat  de  tenir  sentit.  Per  actuar  ell  només  pot  copiar  els  gestos  dels  altres,  els  gestos 
quotidians tal com els veu, repetir allò que ja sap, experimentar sentiments que havia après, 
pronunciar paraules buides de contingut[...]” (op. cit., p. 84)
49 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 271
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significat i de valor (cap a l’Altre, que ja no és aquest o aquell proïsme, sinó un 
déu  per  a  nosaltres).50 L’empresa  de  fer-se  estimar  (per  recaure  en  la 
terminologia sartriana) sembla desdoblar-se i a la necessitat que l’empenyeria i 
la  caracteritzaria  com un projecte,51 se  li  afegiria  el  desig  incondicional  que 
apuntaria a la pura alteritat (al proïsme-llibertat).  Aleshores l’amor tendeix a 
tornassolar-se en lliurament  fascinat, donació que no espera res a canvi (com 
diria Alberoni: “l’amor fa esclau”).52 

E. Fenomenologia del desig carnal: carícia, encarnació i profanació

Però  l’amor  contempla  encara  una component  carnal53 que  pot  semblar  que 
desmenteixi aquesta gratuïtat que el caracteritzaria. El rostre de l’estimat, dolç i 
descobert,  que  reclama  i  desarma,  també  s’espesseix  perllongant-se  en 
animalitat, abismant-se en la carnalitat, fent-se cos. Lévinas posarà de manifest 
que l’altura des de la que el rostre ens mira pot ser profanada per l’Eros, que 
l’arrossega a una materialitat exhorbitant. El rostre, tot rectitud, esdevé prensible, 
es “llança a la llum”,54 sense que per això arribi “a ser significació”.55 Així es 
funda l’altre equívoc de l’eròtic, aquell que neix de la simultaneïtat de l’ocult i 
del  descobert  en  la  profanació  eròtica  del  rostre.  Però  per  entendre  millor 
aquest punt ens caldrà tornar un altre cop a Sartre, que en l’apartat que dedica a 
la  indiferència,  el  desig,  l’odi  i  el  sadisme,56 s’atura  a  considerar  una 

50 Cf. Enamorament i amor, op. cit., p. 42-43
51 Per  un  moment  podríem  assajar  d’identificar  aquesta  empresa  de  fer-se  estimar,  que 
suposa una necessitat del subjecte, amb l’enamorament, en tant que diferenciat, i en bona 
mesura oposat, a l’amor. Així, l’enamorament (que no sempre revestirà un mateix aspecte ni 
seguirà sempre les mateixes pautes, i que ni tan sols ha de precedir necessàriament, en tots 
els  casos,  la  instauració  d’una  relació  amorosa)  fóra  acció  que  mai  no  acaba  de  superar 
l’esfera de la immanència del subjecte, interès d’un hom cap a  un  altre, concret, cap al qui 
sent una atracció interessada. Aquest procés, però, podrà desembocar en un moment diferent 
en el qual l’enamorament cessa perquè aquell altre que és l’estimat, en lliurar-se a nosaltres, 
ens mostra el seu rostre, inespecífic, vulnerable, pel qual ens reclama i ens fa ingressar en la 
transcendència. Aleshores la necessitat cedeix un espai al desig, en el que l’interès desapareix 
i  és  substituït  pel  lliurament  i  la  bondat.  Aquest  moment  és  el  de  l’amor,  en  el  que 
l’enamorat que cercava l’altre esdevé amant que s’ofereix a l’Altre.
52 Cf. Enamorament i amor, traducció esmentada, p. 47-48 i 23.
      Aquesta mateixa idea es troba molt ben expressada en un altre fragment d’Enamorament i amor 
en el que Alberoni fa notar que, mentre en la “la vida quotidiana és vàlid el principi de l’intercanvi 
calculable”, en “l’estat naixent és vàlida la norma del  comunisme: cadascú dóna segons les seves 
possibilitats i cadascú rep segons les seves necessitats” (op. cit., p. 46)
53 I és que, com fa notar Alberoni, en la relació eròtica es dóna “un desig de ser en el cos de l’altre, 
un viure i ser viscut per l’altre en una fusió que és corpòria”, si bé no sols corpòria, perquè aquesta 
es dóna en el marc d’una relació més àmplia en la que “es perlloga com a tendresa per la feblesa de 
l’estimat, per la seva ingenuïtat, pels seus defectes, per les seves imperfeccions” (Enamorament i  
amor, traducció esmentada, p. 13).
54 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 267
55 Ibidem
56 “Segona actitud envers el proïsme: la indiferència, el desig , l’odi i el sadisme”, dintre del 
capítol tercer de la tercera part de L’être et le néant.
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fenomenologia  del  desig  i  la  carícia  en  la  que  descriu  el  primer  com  el 
moviment pel qual la consciència es determina en carn “en presència d’altri per 
apropiar-me de la carn d’altri.”57 En el desig la consciència s’empasta per poder 
copsar el cos de l’Altre, cridat a encarnar-se per la meva mateixa encarnació. La 
carn fa carn i sols la carn tasta la carn en la facticitat desobjectivada, desprovista 
de significat (pur ésser-hi) com desprovist de significat està el rostre.58 

El  desig  veu  acomplir  l’encarnació  del  subjecte  en  la  carícia,  per  la  qual 
s’expressa  (“com  el  pensament  pel  llenguatge”).59 “Acaronant  un  altre,  faig 
néixer  la  seva carn amb la meva carícia,  sota els  meus dits.  La carícia és  el 
conjunt de les cerimònies que  encarnen  l’altre […] la carícia revela la carn tot 
despullant  el  cos  de  la  seva  acció,  escindint-lo  de  les  possibilitats  que 
l’envolten”.60 L’amant  no  acarona  sinó  que  s’acarona contra  l’estimat:  la 
consciència es tria desig i s’hi lliura en el trasbals, transformant-se i, aleshores, 
transformant el món que per ella és: “hi ha un món del desig”61 que és viscut 
com a carn perquè és segons una consciència que s’ha fet carn per abastar el 
desig carnal en el que s’ha determinat. El món de la consciència encarnada és, al 
seu torn, carn, s’encarna al mateix temps que la consciència i perquè aquesta ho 
fa. La intencionalitat del per-si-mateix, que el duu a fer-se matèria, acaba sent 
abandonada  perquè  és  la  passivitat  allò  que  s’escau  a  una  consciència 
esdevinguda  cos,  empantanada en  matèria  que  no  experimenta  fent  ser  sinó 
únicament per contacte.62 

En la lascívia, la voluptuositat precipita els amants enmig del món com a éssers 
quasi-en-si i, per aquest motiu, en la voluptat ressona la mort,63 per la qual som 

57 L’esser i el no-res. Traducció d’una selecció de textos de L’être et le néant a cura de Mercè 
Rius, Edicions 62, Barcelona, 1999. L’apartat més amunt esmentat es troba fragmentàriament 
traduït en aquesta selecció de textos que és l’única traducció al català existent d’aquesta obra 
de Sartre. Per existir aquesta traduccció l’emprem per a les cites referents a aquest apartat en 
concret de L’être et le néant.
58 Redundant en aquesta idea, Lévinas afirmarà que “la carícia consisteix en no aferrar res, en 
sol.licitar allò que s’escapa sense parar de la seva forma cap a un avenir –mai no prou avenir-, 
en sol.licitar això que s’oculta com si no fos encara.” (Totalidad e infinito, traducció 
esmentada, p. 267)
59 L’esser i el no-res, traducció de Mercè Rius, p. 231
60 L’esser i el no-res, traducció de Mercè Rius, p. 230
61 L’esser i el no-res, traducció de Mercè Rius, p. 233
62 Un contacte que sols és possible en la matèria que encara és consciència, perquè les coses 
mai no es toquen: es mantenen estrictament separades o, del contrari, es troben foses en una 
de sola. Contacte és un verb que escau només al subjecte.
63 I exclamarà Isolda, tot just abans de morir: “He de respirar? He de mirar?/ ¿He d’assaborir, 
submergir-me en elles  [veus com onades de brises  suaus i  perfumades],  que l’envolten,/ 
dolçament evaporar en aquests perfums?/ En el torrent de les onades, en el tro de la fressa,/ 
en  el  Tot  que  respira  l’alè  del  món,/  ofegar-me,  enfonsar-me,/  perdre  consciència,  
¡voluptuositat suprema! (Final del “Cant d’Isolda”, a l’acabament del tercer i darrer acte del 
Tristany i Isolda, de Richard Wagner. El subrallat és meu.)
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abocats en el món en indiferenciació amb aquelles que coses que només són 
per-altri  i  per-a-altri  (al  cap  i  a  la  fi  el  cadàver  només  mantindrà  relacions 
d’exterioritat amb els altres objectes).64 D’altra banda, potser és bon moment ara 
per  apuntar que també la relació amorosa es  tanca en un etern present  que 
anorrea tot esdevenir temporal i, per això, igual com s’esdevé en el món del 
desig  carnal,  el  món  de  l’experiència  amorosa  troba  en  la  mort,  immòbil 
(absència de l’alè vital de la psiké, principi del moviment), la seva metàfora.65

Així mateix, notem que el desig carnal és també desig en el sentit levinasià que 
ja hem esmentat:  desig d’allò que es troba més enllà de nosaltres,  desig, per 
tant, de l’Altre, i és que en la voluptuositat carnal anhelem la possessió del cos 
de l’estimat, no com a mer objecte, sinó en tant que, perquè en ell s’ha empastat  
la seva consciència, seria possessió del seu ésser transcendent. D’altra banda, 
l’ésser desitjat, en la lascívia (com també, tal com ja s’ha dit, en la voluptat de 
l’afecte amorós), queda deslligat del seu entorn, s’abstreu de la situació i esdevé 
absolut, com absolut em vull determinar per a l’Altre (ja que és com a tal que 
vull que l’estimat em determini).66 

Arriba, però, un moment que el moviment cap a l’Altre que guia l’encarnació 
de  la  consciència  s’estronca:  és  el  moment  que  la  consciència,  plenament 
envescada en el cos, ja no va més enllà d’ella mateixa, ja no és consciència de res 
que no sigui consciència de si, mera reflexió de la  cosa  que ha esdevingut. En 
aquest  moment,  perduda  la  referència  a  l’alteritat,  el  plaer  relleva  la 
voluptuositat  i  l’encarnació  aliena es  perd davant de l’impuls  de l’atenció  a 
l’encarnació del per-si-mateix,  que l’aboca a la nàusea,  és a dir,  a la vivència 
d’una  consciència  ja  no  separada  de  les  coses  sobre  les  que  es  projecta,  de 
manera que ja no les fa ser sinó que passa a perdre-s’hi. En l’acompliment de 
l’encarnació la consciència s’extravia en el cos, en una facticitat que l’absorbeix. 

64 Cf. L’esser i el no-res, traducció de Mercè Rius, p. 234-235 (i nota núm. 92)
65 I així, “només l’amor que s’acaba en la mort constitueix l’artifici [artístic] per referir totes 
les incerteses, tots els dubtes, tot el desig de l’ànima enamorada i el seu acabament més enllà 
del passat i del futur en aquell present etern en el qual en el qual cessen totes les demanes.” 
(Enamorament i amor, traducció esmentada, p. 28)
66 Però val a dir que aquí, una altra vegada, Sartre introduirà la idea del conflicte en anunciar 
que el proïsme despertat a la carn per la meva encarnació es mostra captiu, en aquest cas 
captiu de la seva pròpia facticitat corporal: les seves possibilitats se solidificaran fusionant-se 
la  cos  que  ara  és   i  “així  em  tranquil.litzaré  sobre  les  possibilitats  permanents  d’una 
transcendència que pot transcendir-me a cada moment per totes bandes: no serà res més que  
això” (L’esser i el no-res, traducció de Mercè Rius, p. 240).  Sartre sembla introduir el càlcul en 
la voluptuositat. En aquestes paraules el desig de l’Altre es degrada a necessitat que exigeix 
l’acompliment  de  determinades  condicions  per  satisfer-se  en  la  joia de  la  possessió. 
Ambigüitat  de  l’Eros sustentada  aquí  per  aquella  omnipresència  del  conflicte  en  el 
pensament Sartre (que escriu L’être et le néant en un temps convuls). 
      La naturalesa del caràcter absolut de l’Altre en la lascívia acabarà oscil.lant entre la 
possessió (d’alguna cosa) i la profanació (d’allò sagrat).
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Passo a ser un objecte amb imatges-objecte al  seu interior.  I  aleshores,  en el 
plaer,  la  carícia  cessa.  Perdo l’Altre  i  em desperto  al  mi-mateix.  El  conflicte 
amorós perd el seu qualificatiu i la consciència es desvetlla del seu somni carnal 
duient-me a depassar cap a les meves possibilitats pròpies. L’estimat ja no és 
més subjecte la llibertat del qual cal preservar sinó transcendència que el per-si-
mateix àvid de plaer cerca gebrar en situació sense aconseguir-ho, perquè en 
tant que subjecte transcendent s’enretira constantment un pas més enllà dels 
meus esforços per sotmetre’l. En la lascívia, el desig amorós no acaba mai en la 
donació, en el regal de si mateix, amb la qual cosa, aquí, com sempre que el 
desig amorós culmina en lliurament, esdevé empresa fracassada. 

Per la seva banda, l’anàlisi lévinasiana de la carícia i del desig eròtic en tant que 
lascívia s’apropa moltíssim a la que fa Sartre i que acabem d’exposar, si bé en 
l’autor de Totalité et infini la introducció de les nocions paral.leles de profanació i 
misteri i  la centralitat  que revesteixen permeten completar el  dit  fins ara tot 
salvaguardant en aquesta qüestió una dimensió de profunditat que sovint es 
perd de vista en la descripció satriana.

Així, en Lévinas la recerca de l’encarnació de l’Altre en la lascívia és expressió 
maldestra  d’amor que,  frustrada per  aquesta  mateixa incapacitat  d’expressar 
amb claredat  mai  no se  sent  satisfeta.  La carícia,  que “no s’adreça ni  a  una 
persona,  ni  a  una  cosa”,67 viola  un  secret  que  s’oculta  en  l’invisible  sense 
revelar-se, és a dir, sense develar una forma (i per això no és experiència, no 
actua en l’ordre de l’ens). És profanació del rostre que repara en un cos al que 
“despulla de la seva forma mateixa”68 alhora que fa perdre al subjecte la seva 
posició de jo. En la voluptuositat el jo s’esvaeix (mor) i,  fugitiu de la forma, 
dissol al seu torn el contorn del cos de l’estimat, un cos que no sols no serà ja 
tema del fisiòleg o instrument (cos propi del “jo puc”), sinó que tampoc ja no 
serà més cos-expressió, és a dir assistència a la manifestació que és el rostre. 
Podríem dir, il.lustrant aquesta idea amb categories sartrianes, que, en el camí 
del  desig  lasciu,  la  consciència  es  perd  a  ella  mateixa  en  absorbir-se  en  la 
matèria, fundant-se en conseqüència un món –món del desig- de realitats sense 
forma únicament habitat –plenament saturat- pel cos de l’Altre, ara allunyat de 
“l’ordre  de  l’ens”.  Aquest  cos  entendrit  de  l’Altre  que  abans  assistia  a  la 
manifestació  del  rostre  neix,  per  això  mateix,  de  la  profanació  d’aquest:  no 
conserva l’altura que correspon a l’Altre, se’ns ofereix més enllà de la decència, 
però alhora, perquè se’ns dóna en l’absència de la forma, perquè és secret violat 
però no revelat, manté el misteri,  movent-se en una equivocitat que delata el 
batec de l’alteritat, de l’Altre que manté la seva essencial ocultació, la distància 
que l’ubica en un domini de misteri més enllà de la forma per la qual  el qui 
esdevé un que reduïble a prpopietat del jo.
67 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 269
68 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 268
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F. Tot cloent l’exposició amb Lévinas: platonisme i fecunditat

No costa  gaire  d’adonar-se que,  pel  que  fa  al  desig  carnal,  Lévinas  i  Sartre 
ofereixen  descripcions  essencialment  coincidents  que  únicament  presenten 
diferències  de  matís  motivades  pel  fet  que  tots  dos  pensadors  s’apropen  a 
aquesta  qüestió  des  de  perspectives,  al  seu  torn,  matisadament  diferents, 
sempre  en  funció  de  la  diversitat  de  les  respectives  categories  d’anàlisi, 
categories  que,  en  tot  cas,  es  mostren  complementàries.  Ara  bé,  aquesta 
coincidència i complementarietat entre Sartre i Lévinas en la qüestió del desig 
carnal  i,  en  definitiva,  en  la  reflexió  a  propòsit  de  l’amor  eròtic  en general, 
esdevé problemàtica en el moment que l’autor de Totalité et infini, dóna al seu 
discurs un biaix decididament platònic.

Certament, el pensament de Plató ressona d’una manera especial al llarg de tota 
l’obra de Lévinas i la seva reflexió a propòsit de la naturalesa de l’amor eròtic 
no n’és una excepció, ans al contrari, perquè és aquí una de les ocasions en les 
que el deute d’aquest autor respecte a Plató es fa més clar. Efectivament, en el 
moment  que  Lévinas  es  planteja  quin  és  l’acompliment  del  desig  eròtic 
(considerat en termes generals) el seu discurs sembla esdevenir un comentari al 
segon discurs de Sòcrates en el  Fedre i al discurs de Diotima, referit també per 
Sòcrates, en El banquet. Així, quan Lévinas afirma que “la voluptuositat apunta, 
per  tant,  a  l’altre,  però  la  seva  voluptuositat  és  voluptuositat  de  la 
voluptuositat, amor de l’amor de l’altre”,69 ràpidament ens ve a la ment la idea 
expressada en  Fedre  255d-e:  “[l’amant] estima, doncs, certament,  però no sap 
què. Ni sap què li passa ni pot explicar-ho, ans com un a qui se li ha encomanat 
d’un altre una oftàlmia no pot dir d’on prové i s’oblida que s’està mirant ell 
mateix, com en un mirall, en aquell que estima; i quan aquest és present, de la 
mateixa manera que a aquest, se li acaben les penes, mentre que quan és absent 
també desitja i és desitjat per la mateixa causa: el que té és un antiamor [antéros], 
una imatge reflectida de l’amor.”70 En la relació amorosa un subjecte, concret, 
un jo (Moi), no estima un altre subjecte concret,  un tu. El que s’esdevé és en 
realitat  d’un  ordre  diferent:  en  l’amor  no  es  pot  parlar  mai  de 
complementarietat, de parells de termes que conformen una unitat dialèctica, 
sinó que allò del que s’escau aquí parlar és de comunitat, d’unitat equívoca de 
subjectes diferents i alhora abocats l’un a l’altre. La societat amorosa, ja s’ha dit, 
se  segella  en  la  coincidència  del  sensible  (aquell  que  experimenta,  que  és 
subjecte  d’afecció)  i  del  sentit  (allò  i  aquell  que  són  experimentats,  que 
produeixen afectació). L’amant esdevé un si de l’altre, un si que experimenta 
segons les vivències de l’altre: sent el que sent l’altre, pateix del seu dolor, li 

69Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 276
70 Traducció catalana de Joan Leita, dintre del volum El banquet. Fedre, Edicions 62, 
Barcelona, 1998, p. 176
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plau el seu plaer, i en aquesta fusió els amants es despersonalitzen, deixen de 
ser qui són, abandonen tota forma i esdevenen purament rostre, comunitat en la 
vulnerabilitat.  No  s’estima  algú  sinó  allò  que  hi  ha  en  aquest  algú  i  que 
constitueix l’altura que en ell es manifesta més enllà de tota forma però que es 
revela  a  través  d’aquesta  (que,  per  tant,  pot  mostrar-la,  però  també  pot 
dificultar-ne  la  visió).  En  aquesta  comunitat  els  subjectes  s’esvaeixen, 
mantenint-se,  però,  la  distància  que  els  separava:  és  un  altre  cop  una 
manifestació  de  l’equivocitat  essencial  de  la  relació  amorosa  de  la  que 
parlàvem, sols que ara notem que aquesta concepció del cercle amorós ens situa 
davant de dues realitat impersonals vinculades, no per elles mateixes, sinó pel 
mateix vincle que ha nascut entre elles. Estimar és accedir al rostre i, en la visió 
de la vulnerabilitat  d’aquest,  esdevenim vulnerables a aquesta vulnerabilitat. 
Témer per l’altre engendra temença en l’altre per la nostra pròpia vulnerabilitat 
al seu sofriment.71 Amor engendra amor. Aquest no és, certament, el tema de 
Plató, per a qui l’estimat és imatge bella que ens posa en el camí de la Bellesa, 
però  hi  retrobem  la  impersonalitat  essencial  del  cercle  amorós,  una 
impersonalitat que, tanmateix, té en Lévinas un caràcter específicament diferent 
d’aquella argumentada per Plató, i és que per a Lévinas l’Altre no és mai mer 
motiu d’evocació, mer graó cap a una realitat final superior, veritable objecte 
del desig amorós, sinó autèntic destinatari de la passió, sols que no en tant que 
aquell altre sinó en tant que Altre que hi ha en ell, realitat impersonal amb la que 
no es pot establir  un societat dialèctica sinó una comunitat segellada per un 
vincle  que  acaba  sent  el  seu  propi  motiu.  L’Altre  és  el  gran  absent  del 
pensament ètic (i  polític)  en la Grècia antiga. Amistat i  amor es redueixen a 
amor propi, i la finalitat moral és deure cap a si. En Plató l’amor és ocasió de 
creixement, millorament i accés a la eternitat, no pas lliurament a l’Altre. Ara 
bé, si per als antics sembla que els altres subjectes fossin l’única cosa del món 
que no deixés petjada en nosaltres, per a Lévinas la realitat és ben diferent, per a 
ell  que l’amor sigui amor de l’amor no ens trasllada més enllà de l’essencial 
estructura intersubjectiva de la relació eròtica sinó que aquesta estructura es 
perfila  precisament  com la  seva condició de possibilitat  i  alhora com el  seu 
l’espai propi.72 En altres paraules: mentre que per a Plató sembla poder existir 
l’amor al  marge,  separadament,73 de l’estimat,  de manera que aquest  esdevé 

71 Per expressar-ho amb paraules d’Alberoni: “en l’amor cadascú coneix la feblesa de l’altre però, 
tot i considerar-les febleses, les comprèn, les perdona o fins i tot les valora” (Enamorament i amor, 
traducció esmentada, p. 65).
72 Com dirà Alberoni: “l’enamorament tendeix a la fusió, però a la fusió de dues persones diferents, 
diverses. Perquè hi hagi enamorament cal que hi hagi diversitat, i l’enamorament és una voluntat, 
una força per superar aquesta diversitat que, malgrat tot, existeix i ha d’existir” (Enamorament i  
amor, traducció esmentada, p. 29)
73 La qual cosa estaria en perfecta consonància amb la concepció antiga de l’amor com a força 
exterior  que  s’empara del  subjecte  menant-lo  a  una  conducta  que resultaria  inexplicable 
sense aquesta “possesió”. L’amor, des d’aquest punt de vista, seria una afecció que sobrevé a 
l’individu per causa de l’acció d’alguna divinitat o dàimon, de manera que es fa susceptible 
de ser considerat com un ens que s’apodera de la voluntat d’aquell a qui s’envia i a qui, per 

20



ocasió  per  a  la  presència  d’aquell,  en  Lévinas  l’amor  s’adreça  a  l’estimat, 
transfigurat, més enllà de tota forma, en rostre, alteritat que ens reclama i a la 
qual  ens lliurem oblidant-nos  de nosaltres  mateixos i,  per  tant,  de la  nostra 
necessitat de perfeccionament i pervivència. 

Però el platonisme de Lévinas respecte a la concepció de la naturalesa de l’eros, 
va més enllà d’aquest paral.lelisme amb les idees al respecte exposades en el 
Fedre, que de fet seran recollides en Totalité et infini, però reinterpretades fins al 
punt  que  més  que  mostar-se  l’autor  del  text  tributari  d’elles,  són  elles  les 
posades la  servei  del  perfilament  de la  tesi  principal  de Lévinas en aquesta 
matèria. Per això mateix encara no serà aquí on trobarem aquella dissonància 
entre Lévinas i Sartre que avançàvem més amunt. El desencontre entre aquests 
dos autors sorgeix quan el primer, seguint allò que s’estableix en el discurs de 
Diotima,  a  El  banquet,  conclou  que  la  comunitat  amorosa  entre  dos  amant 
cadascun  dels  quals  esdevé  el  si  mateix  de  l’altre troba  el  seu  acompliment 
definitiu  en  la  fecunditat.  Així,  l’amor,  que  mira  més  enllà  de  la  forma,  es 
projecta  cap al  que no té estructura d’ens i,  per  això no és  res  concret  sinó 
infinitament promesa que no es concreta. La possessió queda fora de l’horitzó 
de  l’amor  (o,  en  tot  cas,  sols  és  un  moment  d’aquest,  un dels  moments  de 
l’equivocitat eròtica), amb la qual cosa l’eros  es mostra com a insatisfacible (és 
“Desig que no s’apaga en un fi, no s’assossega en la seva satisfacció”)74 i, per 
tant,  de  naturalesa  infinita,  infinitament  projectat  cap  al  futur,  essent  en  un 
present interminable que condueix a una ànsia de perpetuació que s’acompleix 
en la fecunditat.75

tant, se sobreposa, tal i com, de fet, dóna a entendre el mateix Plató quan, tot just abans del 
fragment  citat,  afirma:  “[...]  aleshores  aquella  font  que  brolla,  la  que  Zeus  va  anomenar 
“desig” quan va estimar Ganimedes, inunda abundosament l’amant, penetrant-ne una part 
en el seu interior, mentre que la resta es vessa fora. Al mateix temps, igual que un aire o un 
eco, reenviat des de quelcom llis i dur, torna de bell nou al punt de partença, de la mateixa 
manera el fluix de la bellesa torna de nou al jove bell a través dels ulls, camí natural cap a 
l’ànima, la qual, en rebre’l, s’omple, rega els orificis de les ales, les fa créixer i a la vegada 
omple  d’amor  l’ànima  de  l’estimat.”  (Fedre,  255cd,  dintre  del  volum  El  banquet.  Fedre, 
traducció esmentada, 175). Com es desprèn d’aquestes línies, Plató concep l’amor com una 
força que, més que ser de l’individu, se n’empara, duient-lo a estimar, no tant a l’estimat sinó 
a ella mateixa en l’estimat. De fet, l’amor apareix com la força per la qual la bellesa duu un 
subjecte  a admirar-la en un altre.  Així,  si  no és exacte dir  que és l’amor allò que l’amor 
estima, almenys sí que ho serà afirmar que l’amor estima la Bellesa de la que l’altre, en més 
gran o més petita mesura, participa.
74 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 276
75 “Sols estimo plenament si l’altre m’estima, no perquè em sigui necessari el reconeixement 
de l’altre,  sinó perquè la meva voluptuositat gaudeix de la seva voluptuositat i perquè en 
aquesta cojuntura sens parió de la identificació, en aquesta  trans- substantació, el mateix i 
l’Altre no es confonen, sinó que precisament –més enllà de tot projecte possible- més enllà 
de tot poder sensat i intel.ligent, engendren el fill.” (Totalidad e infinito, op. cit., p. 276)
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En el discurs de Diotima l’amor és, sobretot, amor de la immortalitat, a les coses 
belles per raó de la Bellesa eterna de la que participen, i a la pròpia immortalitat 
per vinculació d’un mateix a aquella Bellesa, vinculació que s’estableix a partir 
de l’infantament en la bellesa,76 és a dir, a partir de la introducció de la bellesa en 
el  món fent-hi néixer realitats  belles,  com la justícia i  la virtut,  en l’Altre i a 
través de l’Altre, essent la bellesa d’aquest allò que fa possible, juntament amb 
la bellesa  de l’ànima de l’amant,  aquest  engendrament.  No és  en el  fill  que 
s’acompleix l’amor per a Plató, almenys no és aquest l’acompliment propi de la 
millor de les modalitats de l’amor (de fet, Plató la reserva a la d’aquells que són 
“fecunds  segons  el  cos”,  en  comptes  de  ser-ho  “segons  l’ànima”),77 però  en 
canvi és l’única forma d’acompliment per a Lévinas, que no contempla gradació 
en les modalitats de l’amor sinó que, en tot cas, contemplaria amors veritables i 
amors que no ho són, amors insincers que, plenament dintre de la concepció 
sartriana (condicionada per l’omnipresent oposició d’objecte i subjecte) del que 
en realitat, i amb necessitat ontològica, s’esdevé, estarien abocats al fracàs.

Doncs  bé,  és  aquí  que  les  reflexions  sartreana  i  lévinasiana  se  separen  en 
endinsar-se aquesta darrera en consideracions ni tan sols apuntades per Sartre. 
Lévinas es mostra en aquest aspecte fidel al pensament platònic, respecte del 
qual únicament s’allunya en la valoració que atorga a la figura del fill, és a dir, 
aquell  en  el  que  se  sintetitza  alteritat  (perquè  el  fill  és  un  altre)  i  identitat 
(perquè alhora és continuació del jo del pare). Com en la relació amorosa, en el 
fill  es  trenquen  els  límits  del  raonament  lògic  en  vulnerar-se  el  principi 
d’identitat. 

Diotima recorda que el cos es transforma amb el pas dels anys, i que el mateix 
que s’esdevé “tocant als cabells, a la carn, als ossos, a la sang”,78 s’esdevé pel 
que  fa  a  “les  disposicions,  el  caràcter,  les  opinions,  els  desigs,  els  plaers,les 
penes, els temors”,79 i també amb els coneixements. “Cap d’aquestes coses no 
roman pas la mateixa en cada un, sinó que unes es generen, mentre que d’altres 
es  perden”,80 de  manera  que  en  el  si  mateix  es  dóna  el  canvi  i,  alhora,  la 
permanència dintre d’un moviment cap al futur que sembla estroncar-se amb el 
final del jo en la mort, final que sols podrà superar-se amb la pervivència en la 
descendència o, encara millor, en les obres belles que ens sobreviuran.81 Lévinas 

76 Cf. El banquet. Fedre, traducció esmentada, p. 98-99
77 Cf. El banquet. Fedre, traducció esmentada, p. 102-103
78 El banquet. Fedre, traducció esmentada, p. 101
79 Ibidem
80 Ibidem
81 I  és  que  per  a  Plató  aquestes  representen  una  forma  d’immortalitat  clarament  més 
desitjable que la que s’obté amb els fills, per la qual cosa fa afirmar a Diotima que “tothom 
preferiria  per a si  haver concebut  fills  com aquests  [belles  virtuts  i   obres d’art,  la  justa 
organització de les ciutats i les institucions] més que els humans, quan gira la seva mirada 
cap a Homer, cap a Hesíode i cap als altres bons poetes, envejant que hagin deixat de si 
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es  mostra  coincident  amb  Plató  en  aquestes  consideracions  i  únicament 
s’allunya d’ell pel que fa al significat del fill, ja que, per a Lévinas, sols en un 
altre subjecte la subjectivitat té veritable continuïtat,82 com no podria ser d’una 
altra manera per  al  pensador que amb més claredat  i  rotunditat  estableix  la 
prioritat ontològica i gnoseològica del subjecte i de l’experiència intersubjectiva 
i que, per tant, fa de les obres realitats secundàries en les que no es projecta 
veritablement  una  subjectivitat  sinó  el  resultat  de  la  relació  entre  subjectes, 
relació que constitueix,  no sols l’àmbit de la fecunditat,  sinó la seva mateixa 
condició de possibilitat.

En la fecunditat que engendra el fill, el subjecte es perpetua sense envellir, naix i 
mor en cada generació, en una successió constant que el situa entre allò mortal i 
la  immortalitat  dels  déus.  Aquesta  és  la  immortalitat,  discontínua,  que 
correspon a un subjecte al que, infantat en la relació amb l’Altre, li escau, com a 
a Eros, fill de Poros i Pènia, ara florir i viure, ara morir i tornar a viure de bell 
nou.83 I és que a un ésser que “es produeix com a múltiple i com a escindit en el 
Mateix i l’Altre”84 li escau una eternitat així mateix escindida, una eternitat que 
no roman en l’instant sinó que es projecta en el temps que s’obre en l’Altre, 
rostre inabastable que exigeix una continuïtat renovada, alliberada del límit que 
implicaria una senescència que amenaça la infinitud d’un ésser que, per aquest 
motiu, exigirà trobar-se sempre en origen. La fecunditat garanteix a la bondat 
que sorgeix de l’atenció al rostre en la relació amorosa el sentit que, sense un 
temps infinit,  no existiria.  La fecunditat  salva el  sentit  cap a l’Altre que és la 
bondat  de  l’absurd  en  el  que  es  podria  veure  submergit  de  no  tenir 
acompliment, culminació. La fecunditat, per tant, substitueix el postulat de la 
immortalitat de l’ànima convertint la confiança en el sentit de la moral en una 
cosa abastable, en un télos assolible que no s’esgota. En definitiva, la fecunditat 
dóna sentit al sentit imprès en el valor.85

Reclosos en el món de la intersubjectivitat, darrere de la qual la porta roman 
tancada,  mirem a l’Altre  per  trobar  una sortida perquè en ell  resplendeix  la 

mateixos tals descendents que els proporcionen fama immortal i record[...] per a aquests fills 
s’han creat ja també nombrosos cultes, mentre que per a fills humans no se n’han creat per a 
cap.” (El banquet, 209 c-e)
82 “L’ésser infinit, és a dir, l’ésser que sempre torna a començar –i que no podria prescindir de  
la subjectivitat, perquè no podria recomençar sense ella- es produeix com a modalitat de la 
fecunditat” (Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 277, el subratllat és meu).
83 Cf. El banquet. Fedre, traducció esmentada, p. 93
84 Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 278
85 Deixem  anotat  que,  cabria,  legítimament,  preguntar-se  aquí  si  aquesta  fecunditat  s’ha 
d’entendre en els termes en què ho fa Lévinas o si, per contra, no es pot entendre en un sentit 
més  ampli,  com,  de  fet,  semblava  fer-ho  Plató  en  El  banquet. D’altra  banda,  podríem 
demanar-nos també si aquest sentit del sentit, aquest sentit de segon grau no és en realitat 
una cosa supèrflua quan del que estem parlant és de deure (revelat quan ja no hi ha en joc 
cap voluntat, cap interès).
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transcendència  que ens  duu més enllà  de tota situació  (en el  que  es  podria 
entendre com a infantament de la virtut en la bellesa) alhora que es funda (en 
l’engendrament del fill) una eternitat que, contràriament a la de l’infern, no és 
absència  de  temps,  tortura  de  la  monotonia  de  la  ipseïtat,86 sinó  present 
constantment renovat, eternitat en la història.

86 Que no pot superar  l’eternitat “heroica” de “l’ànima aïlllada” que, en el sacrifici, com diria 
Bataille, intenta establir un pacte entre la mort i la vida pel qual aquesta venç la primera fent-
la  seva,  integrant-la en el  projecte  vital,  i  és  que també aquí,  com en l’existència  mortal 
mantinguda en l’esfera de la immanència, “la subjectivitat es torna contra ella mateixa” en 
donar lloc a un temps continu en el que la identitat s’afirma “com una obsessió”; triomf d’un 
avorriment “fruit de la trista manca de curiositat que adquireix proporcions d’immortalitat”. 
(Cf. Totalidad e infinito, traducció esmentada, p. 311).
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