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Ciorán és un filòsof romanés que va nèixer l’any 1911, encara que la majoria de la 
seva obra està escrita en francès, ja que ell va viure la major part de la seva vida a 
França. La seva filosofia es caracteritza per ser una filosofia “antisistema”, és a dir, 
està en contra de construir un sistema filosòfic complet en el que quedin tractats tots 
els temes. També proposa una filosofia nihilista, és a dir, fa servir la negació com a 
mètode per fer filosofia. El seu mètode consisteix en partir d’una afirmació i fer que 
aquesta caigui, a partir de l’anàlisi, i finalment negar-la, deixant com a únic fet vàlid el 
no-res. Així doncs, podem definir la seva filosofia com una filosofia que desproposa, ja 
que no afirma res, simplement es limita a negar. 
 
Ciorán també evita parlar sobre problemes simples, a ell els únics problemes que 
l’interessen són aquells problemes que es mostren insolubles i que sempre han estat 
problemes al llarg de la història humana. Ciorán busca parlar sobre aquells problemes 
existencials, com el problema de la mort, per exemple. 
 
Com a imatge que representi la filosofia de Ciorán he elegit a El Crit de Munch ja que 
reflecteix l’efecte de la filosofia de Ciorán. En el quadre s’observa com tot l’entorn que 
envolta el personatge es transforma, mostrant el seu autèntic valor, i és això, 
precisament, el que la filosofia de Ciorán fa: ens mostra el fals valor de les coses. 
 
Amb aquest treball m’he proposat l’objectiu d’aprofundir en l’obra d’un filòsof 
contemporani per tal d’extreure i comentar els seus temes més característics. Després 
d’estudiar filòsofs d’altres èpoques, he volgut conèixer de primera mà quines coses 
ens pot dir un filòsof de finals del S. XX. 
 
 

 
 
 


