
EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	

	
	

676	

CURSOS	FUNDACIÓ	FITA	

EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA	

Part	primera	

D’ON	VENIM	LLUNYÀ	
Sessió	nº	14	(24,	I,2018)	

	

	

PENSAR	en	el	segle	XVIII	(a	França,	capital	París)			
	

J.	Jubert	Gruart	

	

El	(gran)	canvi	del	pensar	en	el	segle	XVIII	

Canvi	de	localitat:	així	com	el	segle	XVI	fou	italià	i	el	XVII	anglès,	el	XVIII	fou	francès.		

Canvi	 del	 contingut:	 pèrdua	 definitiva	 del	 monopoli	 de	 la	 visió	 cristiana	 del	 món	
(fossilitzada	 en	 les	 esglésies	 catòlica	 i	 protestants),	 així	 com	 de	 la	 dependència	 al	
model	grec	clàssic,	deformat	per	part	d’una	minoria	que	havia	adquirit	certa	audiència	
(els	 humanistes).	 Proposta	 d’un	 sentit	 de	 l’existir	 que	 vagi	 més	 enllà	 de	 la	
supervivència	“en	un	món	de	necessitat	i	ignorància“,	acabant	amb	les	pors	irracionals	
imposades	 pel	 cristianisme	 (i	 en	 particular	 i	 en	 intensitat	 i	 cruelment	 per	 l’església	
catòlica).	Plantejar	als	contemporanis	que	no	hi	ha	vida	desprès	de	la	mort	i	que	han	
de	 perdre	 la	 por	 al	 més	 enllà	 (sistemàticament	 expressada	 i	 conreada	 des	 de	
Gilgamesh).	 Fer	 comprendre	el	 lloc	que	els	humans	ocupem	en	 l’Univers,	 impulsant-
nos	a	dedicar	l’esforç	de	viure	a	menar	una	existència	pròpia	(personalitzada)	i	 lliure,	
gaudint	del	plaer	del	cos	(“dels	sentits”),	retornant	al	vituperat	hedonisme.	 ...	Per	tal	
d’haver-hi	progrés	no	s’ha	de	complir	la	llei	(incitació	a	la	desobediència	i	a	la	rebel·lió).		

Canvi	 de	 mitjà:	 el	 llibre	 o	 el	 pamflet	 imprès	 i	 la	 seva	 distribució	 extensiva	 (i	
majoritàriament	 clandestina)	 esdevé	 “el	 cavall	 de	 Troia”	 que,	 carregat	 de	 les	 idees	
subversives	d’uns	pocs	 (Meslier,	Helvétius,	La	Mettrie,	d’Holbach,	 ...),	 s’introdueix	en	
les	cases	i	les	ments	d’alguns.		
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“L’esperit	de	l’	època”	

Cada	època	històrica	d’una	localitat	concreta	ve	marcada	(diferenciada	o	definida)	per	
un	conjunt	d’idees	noves	que	primer	emergeixen	en	la	ment	(el	pensar)	d’una	persona	
i	que,	si	tenen	la	sort	de	difondre’s,	són	després	incorporades	(encarnades)	en	la	ment	
d’alguns,	 pocs,	 contemporanis	 (o	 de	 generacions	 successives),	 i	 així	 és	 com	 són	 o	
arriben	a	ser	convenientment		desenvolupades	i	difoses.		

Per	 aconseguir	 aquest	 efecte	 de	 força	 expansiva,	 una	 idea	 ha	 de	 poder	 ser	 acollida	
arribat	el	seu	moment	i	lloc	oportuns,	immediat	o	diferit.	És	només		aleshores	quan	la	
idea	 pot	 esdevenir	 una	 recepta	 imprescindible	 per	 una	 acció	 significativa	 i		
transformadora	 (canvi)	 de	 la	 realitat	històrica.	 En	 conjunt,	 un	procés	 lent,	molt	 lent,	
des	de	la	mesura	de	la	llargada	d’un	existir.1	

“El	motiu	pel	que	(les	idees)	apareixen	o	desapareixen	i	s’adapten,	es	tornen	populars	i	
influeixen,	 es	 relaciona	 amb	 factors	 diferents	 a	 les	 lleis	 immanents	 del	 pensament.	
Aquest	factors	són	històrics	i	socials;	històrics	en	el	sentit	de	que	les	idees	evolucionen	
en	el	temps	a	mida	que	una	generació	transmet	els	seus	pensament	a	una	altra,	que	els	
assumeix	 i	 els	 utilitza	 com	 a	 punts	 de	 partida:	 la	 dialèctica	 infinita	 de	 la	 història	
intel·lectual;	 (factor)	social	en	el	sentit	de	que	 la	selecció	d’algunes	 idees	 i	no	d’altres	
per	donar-les	èmfasi	i	avaluar-les	té	a	veure	amb	l’estructura	de	la	realitat	social	en	un	
moment	determinat:	les	qüestions,	l’ambient	i	els	grans	esdeveniments	de	l’època.	(...)	
Les	 idees,	 les	 ideologies	 i	 les	 corrents	 del	 gust,	 aquests	 moviments	 de	 la	 ment,	 no	
pareixen	obertament	en	la	història	fins	que	un	bon	dia	esclaten	i	donen	lloc	a	un	(nou)	
procés	”.2	És	així	 -no	estant	 fets	per	pensar-	com	en	definitiva	 i	dificultosament	hem	
anat	confegint	una	determinada	i	provisional	idea	o	imatge	de	tot	plegat.	

Al	 contingut	 d’aquest	 procés	 que	 defineix	 una	 època	 i	 marca	 la	 diferència	 entre	
diferents	èpoques,	indicant	la	producció	d’un	(gran)	canvi	en	el	difícil	i	lent	panorama	
del	 pensar	 humà,	 l’anomenem	 tòpicament	 ”esperit	 de	 l’època”	 (o	 dels	 temps),	 el		
Zeitgeist.		

El	 romàntic	 Coleridge	 (1772-1834)	 qualificà	 d’“esperit	 d’especulació	 dominant”	 o	
triomfant	 aquell	 que,	 agafat	de	 “l’aire	de	 l’època”,	 s’encarna	de	 forma	manifesta	en	
una	elit	intel·lectual	o	artística,	“tal	volta	sense	saber	de	quines	quartilles	esborronades	
procedeix“,	 passant	 així	 a	 formar	 part	 d’algunes	 costums	 o	 modes,	 mentre	 “la	
immensa	majoria	dels	humans	(contemporanis)	viuen	com	rap	penats,	a	mitja	llum	(o	a	
les	fosques),	 i	 	només	coneixen	o	perceben	(alguns	aspectes	de)	 la	filosofia	de	la	seva	
època	pels	seus	reflexos	o	refraccions”		(o	la	ignoren	completament).	

																																																													
1A	propòsit	del	“clima”	que	es	respirava	a	França	durant	el	segle	XVIII,	abans	de	l’esclat	de	la	Revolució	
Francesa,	v	.	Timothy	Tacket,	El	terror	en	la	revolución	Francesa,	Ed.	Pasado	y	Presente,	Barna.,	2025,	p.	
38s.	
2	Roland	N.	Stromberg,	Historia	intelectual	de	Europa	desde	1789,	Ed.	Debate,	Madrid,	1990	(1988),	pp.	
13-16.		
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El	 nou	 contingut	 del	 pensar.	 La	 il·luminació	 de	 la	 raó	 (mirar,	 veure	 i	
judicar)	

Fins	 el	 segle	 XVIII	 l’adjectiu	 “il·luminat”	 (éclairé,	 enlightened,	aufgeklärt,	 illuminato)	
feia	referència	o	servia	per	descriure	a	algú	“tocat”	i	 il·luminat	sobtadament	per	la	fe	
cristícola.	“Ego	sum	lux	mundi”,	llegim	en	el	pantocràtor	pintat	a	l’absis	de	l’esglesiola	
de	Sant	Climent	de	Taüll	(s.	XII),	amb	referència	explícita	al	fet	que	Crist	ens	havia	dut	
“una	 llum	per	 il·luminar	als	gentils”.	Un	convers	 (al	cristisme)	era,	en	definitiva,	algú	
que	“havia	vist	la	llum”,	un	il·luminat.	

Fou	 el	 darrer	 filòsof	 del	 segle	 XVIII	 (mal	 qualificat	 d’il·luminat),	 Kant,	 a	 ¿Què	 és	 la	
Il·lustració?	 (1784)3,	 qui	 sentencia	 que	 la	 majoria	 dels	 humans	 “en	 la	 seva	 actual	
condició”	 no	 són	 capaços	 de	 “servir-se	 del	 seu	 propi	 enteniment”	 i	 en	 canvi	 sí		
“acudeixen	 a	 estranyes	 conduccions”,	 afegint	 que	 ara,	 però,	 tenen	més	 possibilitats	
que	mai	 abans	 per	 “sortir	 d’una	 culpable	minoria	 d’edat”,	 doncs	 s’havia	 produït,	 en	
mig	 de	 “la	 crisi	 de	 consciència	 europea”	 que	 tingué	 lloc	 al	 llarg	 del	 segle	 XVIII,	 una	
positiva	i	potent		il·luminació	en	algunes	ments	(en	el	pensar,	en	el	raonar).	A	aquest	
fenomen	 d’aclariment	 de	 les	 idees,	 l’anomenaren	Aufklärung,	en	 alemany,	mot	 que	
literalment	traduït	és	“Il·lustració”.	 Il·luminats	o	il·lustrats,	doncs,	eren	els	posseïdors	
d’aquest	 nou	 contingut	 de	 pensament.	 I,	 per	 extensió	 del	 tot	 abusiva,	 al	 segle	 XVIII	
(francès	primordialment)	se	l’ha	vingut	denominant	tòpicament	el	segle	de	les	llums.	Ja	
tenim	l’etiqueta,	ja	podem	tancar	la	capsa.	

¿Què	 és	 el	 que	 enllumenaren	 aquestes	 llums?.	 “Les	 Llums	 contra	 les	 tenebres	
religioses,	 l’obscurantisme	 teològic,	 la	 foscor	 catòlica,	 apostòlica	 i	 romana	 que	 cau	
sobre	Europa	a	partir	del	cop	d’Estat	de	Constatí	(321),	a	contracorrent	del	pensament	
màgic	 i	místic,	 a	 les	 antípodes	 de	 les	 ficcions,	 les	 faules	 i	 altres	 recursos	mitològics,	
(contra	tot	això)	una	colla	de	pensadors	...	aporten	teies	i	torxes,	làmpades	i	llanternes,	
i	arraconen	la	molt	dèbil	claror	de	ciri	”.4	Són	els	il·lustrats	(altrament	dits	il·luminats);	
ells	(els	seus	textos)	emplenen	la	capsa.	

Aquest	 “Univers	 o	 Realitat”	mental	 de	 l’esperit	 de	 la	 Il·lustració,	 emergí	 en	 el	 segle	
XVIII	 bàsicament	 “en	 una	 ciutat”	 de	 París.5	 L’objectiu,	 ingenu,	 d’aquets	 autors	 o		
“philosophes”		(però	que	de	fet	són	gents	de	lettres),	consistia	en	afirmar	que	“amb	les	
llums	 de	 la	 raó	 i	 del	 saber	 es	 dissiparien	 les	 tenebres	 de	 la	 ignorància	 i	 els	 humans	
serien	feliços,	més	justos	i	més	morals,	per	ser	més	savis”6.	El	lema	assignat	a	l’objectiu	
de	la	Il·lustració	fou	el	“sapere	aude”	(atreveix-te	a	saber,	és	a	dir:	a	pensar)	d’Horaci.	
A	l’etiqueta	de	la	tapa	de	la	capsa	ja	s’hi	pot	afegir	un	subtítol.	
																																																													
3	 Resposta	 de	 Kant	 a	 una	 enquesta	 de	 la	 revista	 Berlinische	Monatschrift	 a	 un	 grapat	 de	 pensadors	
destacats	del	moment	per	tal	d’assajar	de	fer	un	“diagnòstic	del	present”.	Immanuel	Kant,	Contestación	
a	la	pregunta:	¿Qué	es	la	Ilustración?,	Taurus,	Madrid,	2012,	pp.	7-17.	
4	Michel	Onfray,	Els	ultres	de	les	llums,	Ed.	De	1984,	Barna.,	2010	(2007),	p.	16.	
5	Cf.	Macedonio	Fernández,	Manera	de	una	psique	sin	cuerpo,	Tusquets,	Barna.,	2994	(1928),	p.	25.	
6	R.N.	Stromberg,	o.c.	
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Convé,	però,	no	enganyar-nos	 (ni	deixar-nos	engatar)	 i	 no	 considerar	 “la	 Il·lustració”	
com	 un	 moviment	 intencional	 i	 amb	 unes	 finalitats	 concretes	 i	 ben	 definides	
explícitament.	Tal	com	ho	manifestà	Kant,	el	 	 filòsof	que	tornà	a	enredar-ho	tot,	“no	
vivim	ara	(1784)	en	una	època	il·lustrada,	però	sí	en	una	època	d’il·lustració”;	de	fet,	en	
el	 segle	 XVIII	 europeu	 hi	 conviuen	 i	 brillen,	 contracorrent	 de	 l’època,	 alguns,	 pocs,	
pensaires	 vertaderament	 il·luminats	 i	 un	 grapat,	 més	 nombrós,	 d’il·lustrats	 força	
enredaires.	

	

El	segle	de	les	llumetes:	la	Il·lustració,	un	moviment	que	no	va	existir.		

Vet	 aquí,	 doncs,	 una	 altra	 gran	 ensarronada	 històrica	 (o	 cultural):	 etiquetar	 el	 segle	
XVIII	com	“el	segle	de	les	llums”.	¿Quines	llums?:	quatre	torxes		mal	tolerades	i	algunes	
espelmes.	

Dominaren	les	fogueres	per	incinerar	llibres	i	persones	que	es	surten	del	solc	establert.	
El	 segle	 XVIII	 occidental,	 considerat	 en	 el	 seu	 conjunt	 i	 en	 concret	 el	 francès,	 fou	
manifestament	 obscurantista,	 cristià	 (catòlic	 a	 França),	 presidit	 per	 la	 intolerància,	
repressió,	el	totalitarisme	i	el	despotisme.	

El	“punt	fort”	d’allò	nou	que	pensen	algunes	llums	disperses	i	amagades,	són	els	drets	
naturals	 de	 l’humà,	 destravant-se	 de	 tota	 imposició	 sobrenatural	 (divina).	 Les	
conseqüències	 foren	 l’ateisme	 i	 la	 caiguda	 de	 l’Antic	 Règim	 amb	 el	 gran	 esclat	 i	
carnissada	de	 la	Revolució	 francesa.	 “La	 Il·lustració”,	emergida	aquí	 i	 allà	 i	 sumada	a	
altres	 factors,	 	 donà	 finalment	 lloc	 a	 un	 canvi	 radical,	 a	 una	 inflexió	 epistemològica,	
una	nova	manera	(punt	de	vista)	de	conèixer	el	món	(Cosmos)	 i	el	 lloc	que	l’humà	hi	
ocupa.		

	

	

El	llarg	segle	de	les	revolucions	sectorials7	

Revolucions	polítiques	

• Revolució	Gloriosa	anglesa	(1688).	Enderrocament,	per	part	de	les	classes	altes	
angleses,	del	rei	Jaime	II,	monarca	absolutista,	autoritari	i	catòlic.			

• Independència	dels	Estats	Units	d’Amèrica	(1776).	

• Revolució	 francesa	 (1789).	 Enderrocament,	 per	 part	 del	 poble	 i	 la	 burgesia	
franceses,	 del	 rei	 Lluís	 XVI,	 absolutista,	 autoritari	 i	 catòlic.	 Es	 passà	 de	 la	
monarquia	 absoluta	 (1643-1791)	 a	 la	monarquia	 constitucional	 (1791-1792)	 i	
d’aquí	als	 il·lustrats	despòtics	 revolucionaris	 (fins	el	1804),	amb	 l’ascens	de	 la	
burgesia	i	de	la	noblesa	mitja.	

																																																													
7	T.C.W.	Blainning	ed.,	El	siglo	XVIII.	Europa	1688-1815,	Crítica,	Barna.,	2002	(2000),	313	p.		
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Revolució	intel·lectual	

• Revolució	literària	romàntica.	
• La	revolució	de	les	gens	de	lettres	(mal	nomenats	philosophes).	
• Revolució	filosòfica	kantiana	(“Crítica	de	la	raó	pura”).	

Es	 produeix	 el	 fenomen	 editorial	 (fulletons,	 llibres	 i	 enciclopèdies).	 S’incrementa	 el	
nombre	de	llibreries	i	lectors.	Apareix	l’escriptor	professional.		

Un	fet	Inèdit:	el		ventall	d’opinions	i	criteris	(lliurepensament)	és	ampli.	Ruptura	amb	la	
tradició.	

Irrupció	de	l’escepticisme	pessimista	i	de	la	manca	de	sentit.		

	

Revolució	industrial	

• llançadora	volant	(1733)	
• acer	(1740)	
• màquina	de	vapor	(1769)	
• telar	mecànic	(1784)	...		

	

Revolució	religiosa	

Crítica	(oberta)	de	les	idees	religioses.8		

Del	teisme	dogmàtic	(que	continua	fossilitzat	i	en	via	morta)	al	deisme	i	a	l’ateisme.		

Negació	de	la	immortalitat	de	l’ànima	i,	per	tant,	pèrdua	de	la	por	al	“més	enllà”	(por	
vigent	des	de	Gilgamesh).	

El	 segle	 de	 l’expulsió	 (temporal)	 dels	 Jesuïtes	 de	 Portugal	 (1759),	 França	 (1764),	
l’Imperi	espanyol	(1766)	i	del	món	(1773)9.	

	

Revolució	científica	

• Constatació	de	la	diversitat	dels	mons	habitats.10		
• Carl	von	Linné	(1707-1778)		(Fonaments	de	botànica,	1736).	Sistema	

modern	de	la	nomenclatura	binomial.	
• Georges-Louis	Leclerc,	comte	de	Buffon	(1707-1788).	Història	natural.	

Precursor	de	Lamarck	i	Darwin.	
• Antoine	Lavoisier	(1743-1794),	fundador	de	la	química.	

																																																													
8	Iniciada	per	P.	Bayle	(1647-1704).	
9	 El	 papa	 Climent	 XIV	 [1769-1774],	 franciscà,	 suprimeix	 la	 Companyia	 de	 Jesús	 després	 de	 rebre	 un	
ultimàtum	 dels	 monarques	 borbònics	 europeus,	 absolutistes	 i	 il·lustrats,	 on	 s’acusava	 als	 jesuïtes	 de	
rebels	 sediciosos,	 agitadors	 multitudinaris	 i	 d’atemptar	 contra	 l’ordre	 establert,	 empresonat-se	 al	
general	de	l’ordre	i	als	seus	més	immediats	col·laboradors	i	espoliant-se	els	seus	béns.	A	canvi,	els	reis	
borbons		retornaren	Avinyò,	Benevento	i	Ponte	Corbo	a		l’Estat	Pontifici.	
10	 Bernard	 le	 Bovier	 de	 Fontenelle	 (1657-1757):	 Entretiens	 sur	 la	 pluralité	 des	 mondes,	 el	 primer	
divulgador	científic.	
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	Molt	breu	i	alliçonador	excursus	sobre	el	segle	XVIII	a	Catalunya11	

Després	 de	 la	mort	 sense	 descendència	 del	 discapacitat	 Carles	 II	 de	 Castella	 (1661-
1700),	 dit	 el	 hechizado	 (l’embruixat)	 -de	 l’endogàmica	 dinastia	 dels	 Habsburg	 (els	
Àustria)-	 la	 successió	 testamentària	 recau	 en	 un	 Borbó	 de	 segona	 línia,	 Felip	 V,	 duc	
d’Anjou,	nét	de	la	seva	germanastra	i	del	rei	de	França	Lluís	XIV,	el	rei	Sol.	

L’any	1701,	Felip	V,	nou	rei	d’Espanya,	visita	Barcelona,	on	reafirma	i	promet	–com	era	
tradicional	fer-ho-	respectar	les	lleis	i	privilegis	de	Catalunya,	acord	que	–com	també	és		
habitual-	no	serà	respectat.	

Per	 evitar	 el	 poder	 excessiu	 de	
França	 sobre	 Europa,	 el	 1703	
s’activa	una	Gran	Alianza	entre	Gran	
Bretanya,	 Àustria	 i	 Països	 Baixos,	
proclamant	 a	 l’arxiduc	 Carles	
d’Àustria	 pretendent	 al	 regne	
d’Espanya.	 El	 1705,	 Catalunya	
s’adhereix	 a	 la	 causa	 de	 Carles	
d’Àustria	 i,	 a	 canvi,	 	 demana	 i	 obté	
ajut	militar	anglès.	

1706:	Felip	V	assetja	Barcelona.	

1713:	La	Pau	d’Utrecht	(entre	França	
i	 els	 Aliats)	 posa	 fi	 a	 la	 gerra	 de	
successió	espanyola	 com	a	 conflicte	
internacional,	 amb	 el	 balanç	 d’un	
milió	i	quart	de	morts.	Catalunya	queda	desprotegida	i	a	la	seva	sort.		

1714	 (11	 de	 setembre):	 Les	 tropes	 de	 Felip	 V	 inicien	 un	 assalt	 de	 venjança	 sobre	
Catalunya	(que	encara	perdura).		

1716:	Felip	V	promulga	el	famós	i	renovat		Decreto	de	Nueva	Planta	per	a	Catalunya,	
derogant	 tots	 els	 seus	 drets	 i	 privilegis;	 es	 crea	una	 superintendència	 que	 intervé	 la	
hisenda	catalana;	es	confisquen	els	organismes	suprimits;	es	creen	nous	 impostos	(el	
real	cadastre);		es	persegueix	la	llengua	catalana;	...12	

A	Catalunya	i	a	Espanya,	durant	el	segle	XVIII,	ni	llums	ni	espelmes:	només	fogueres	(a	
l’any	1781,	encara	té	lloc	una	renovada	caça	i	crema	de	bruixes).	

	

																																																													
11	Sobre	aspectes	concrets	del	segle	XVIII	a	Girona	v.	Salomó	Marquès	i	Albert	Rossich,	a	Baldiri	Reixac,	
Instruccions	 per	 a	 l’ensenyança	 de	minyons,	 T.	 II,	 Col.	 Univ.	 de	Girona,	Girona,	 1981,	 pp.	 XIV-XVIII.	 El	
pedagog	Baldiri	Reixac	(1703-1781)	va	ser	una	excepció	i	el	podem	considerar	un	il·lustrat	a	Catalunya.	
12	Antecedent	de	 l’article	155	de	 la	Constitución	española,	s’aplicarà,	mesos	més	tard,	també	a	Aragó,	
València,	Mallorca	i	Eivissa.	Mentre	navarresos	i	bascos	conservaran	els	seus	furs.	
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La	verdadera	cara	del	segle	XVIII	a	França	

Censura	

L’autoritat	eclesiàstica	exerceix	una	estricta	censura	de	tot	allò	que	es	publica,	tenint	el	
poder	 de	 dur	 als	 tribunals	 i	 demanar	 a	 l’Estat	 que	 castigui	 als	 autors,	 editors-
impressors,	distribuïdors	i	venedors	de	textos	censurats.	

És	punible	dubtar	(posar	en	qüestió)	els	miracles	 i	 l’autenticitat	 i	eficàcia	guaridora	o	
protectora	de	les	relíquies	dels	sants.	

A	l’any	1752	es	retira	a	l’Encyclopédie	el	dret	d’edició.	

Abril	de	1757:	reial	decret	d’aplicació	de	la	pena	de	mort	a	autors,	editors,	impressors	i		
distribuïdors	 i	 venedors	 (llibreters)	 de	 llibres	 que	 vagin	 contra	 la	 religió	 (catòlica),	 el	
Príncep	en	concret	i	la	monarquia	en	general,	les	bones	costums,	la	seguretat	(l’ordre	
establert).	

1758:	 publicació	 i	 condemna	 de	 Del	 espíritu	 d’Helvétius.	 Molts	 llibreters	 són	
condemnats	a	galeres	per	haver-lo	venut.	

L’ús	 de	 pseudònims	 o	 l’anonimat	 (v.	 infra,	 d’Holbach),	 així	 com	 l’edició	 de	 les	 obres	
fora	de	França,	és	norma	forçada.		

	

Exili	o	estranyament	

V.	infra	els	casos	de	Voltaire,	Rousseau,	La	Mettrie,	Helvétius,	...	

	

Presó	

V.	infra,	Diderot,...	

	

Penjats,	cremats	i	quarterats		

Casos	Fremont,	Fontanier13,	Jean	de	Bergues	(Jean	le	Vert),	Jean	Calas,		Jean	Dufour14...	

	

La	situació	de	l’ensenyament		

Tot	 el	 sistema	 educatiu	 (incloses	 les	 universitats,	 excepte	 els	 estudis	 de	 dret	 i	
medicina)	 està	 sota	 el	 control	 de	 l’Església	 catòlica,	 bàsicament	 dels	 jesuïtes	 (fins	 el	
1764).	Contrastant	amb	la	total	desaparició	de	tota	cristologia	i	teologia	cristiana	en	els	
textos	dels	il·lustrats.	

																																																													
13	V.	Mentalites.	Historie	des	cultures	et	des	sociétés.	Injure	et	blasphemes,	Ed,+.	Imago,	París,	1990.	
14	Marie-Paule	 Caire-Jabioneti,	Historie	 des	 religions	 en	 France:	 16e-20e.	 Siècles.	 Armand	 Lolin,	 París,	
2000.	
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Galeria	de	 fòssils	 i	d’estafadors	 	a	França	 (capital	París)	durant	el	 segle	
XVIII	

La	tropa	dels	fòssils	vivents	

Anti	il·lustrats	catòlics,	reaccionaris,	teistes,	moralistes	rígids,	monàrquics	absolutistes,	
...	Citem-ne	alguns	(avui	totalment	oblidats;	els	“vençuts”15):		

• Joseph-Adrien	Lelarge	de	Lignac		(1697-1762),	capellà	i	metafísic.	
• l’abbe	Bergier	(1718-1790),	anti	tot	el	que	es	mou.	
• Jacob	Nicolas	Moreau	(1717-1803),	historiador	i	apologista	sistemàtic	i	

acrític	de	l’ancien	regime.	
• l’abbé	Joseph		Giry	de	Saint-Cyr	(1699-1761),	anti	enciclopedista		

(inspirador	de	l’affaire	dels	cacouacs)	16...	

	

Els	ensarronadors	

Els	precursors	de	Freud	i	de	Lacan.		

• Louis	Claude	Saint	Martin	(1743-1803),	teosofista	(La	societat	dels	íntims),	
esotèric,	...	inspirador	de	l’Ordre	martinsita17.	

• Cagliostro	(1743-1795),	alquimista	i	ocultista,	impostor.	
• El	fisiognomista	Lavater	(1741-1801).	
• Franz	Joseph	Gall	(1758-1828),	fundador	de	la	frenologia.	
• Franz	Anton	Mesmer	(1734-1815),		el	magnetisme	animal.	18	
	

	

Els	il·lustrats	moderats	francesos	(“les	llums	pàl·lides”)	
	

Charles-Louis	 de	 Secondat,	 baró	 de	 Montesquieu	 (1689-1755),	
l’aristòcrata	lliberal	

Autor	 de	 dues	 obres	 famoses	 i	 rarament	 llegides,	 però	 sí	 abundantment	 citades	 i	
tergiversades	en	quant	el	seu	contingut.	
																																																													
15	Id.	P.	19.	
16	Catéchisme	et	décisions	de	cas	de	conscience	à	 l'usage	des	cacouacs	avec	un	discours	du	patriarche	
des	cacouacs,	pour	la	réception	d'un	nouveau	disciple.	
17	Fundada,	el	1891,	per	Papus	i		Agustin	Chamboseau.	
18	Pioner	de	la	“psicoteràpia	moderna”	(Pedro	Lain	Entralgo,	Historia	de	la	medicina,	Salvat,	Barna,	1990,	
p.	305),	 inventor	del	“magnetisme	animal”.	Autor	de	De	reflexu	planetarium	in	corpus	humanum,	obra	
en	la	que	defensa	que	l’Univers	està	ple	d’un	“flux	subtil”,	que	es	mou	amb	més	“extrema	velocitat”	que	
la	 llum,	 el	 qual	 pot	 ser	 mobilitzat	 vers	 el	 cos	 humà	 per	 mitjà	 d’un	 imam.	 La	 defectuosa	 repartició	
d’aquest	fluid,	entre	el	Cosmos	i	l’humà,	seria	la	causa	de	les	malalties.	V.	Héctor	Pérez-Rincón,	El	teatro	
de	 las	 histéricas.	 De	 cómo	 Charcot	 descubrió,	 entre	 otras	 cosas,	 que	 también	 había	 histéricos.	 F.C.E.,	
México,	1998,	p.	54	s.		
(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/162/htm/lcpt162.htm).	
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1. Cartes	perses	(1721)19	

Epistolari	 (161	 cartes)	 de	dos	 turistes	perses	 (Usbek	el	 raonador	 i	 Rica	el	 gascó),	
intercanviades	entre	ells	mateixos	o	adreçades	a	amics	de	Pèrsia	al	llarg	de	8	anys	
de	viatge	per	Europa	(bàsicament	França,	i	París	en	concret),	on	es	fa	una	severa,	
corrosiva	 i	 divertida	 crítica	 de	 les	 formes	 de	 vida	 de	 la	 societat	 francesa.	
Observadors	de	la	història	dels	“troglodites”,	constaten	com	aquests	passen	de	la	
monarquia	a	l’anarquia	i	desemboquen	en	la	democràcia,	arribant		a		 la	conclusió	
final	 que	 “les	 costums	 (la	 tradició)	 sempre	 fan	 millors	 ciutadans	 que	 les	 lleis”.		
Precursor	genial	de	Els	papalagi.20	

2. L’esperit	de	les	lleis	(1748)21	

La	versió	tòpica	(el	que	se	li	atribueix):	primer	gran		tractat	de	ciència	política,	on	
es	 defensa	 el	 model	 anglès	 i	 es	 descriu	 el	 famós	 sistema	 de	 divisió	 de	 poders	
(legislatiu,	 executiu	 i	 judicial)	 i	 la	 defensa	 clara	de	 la	 seva	 separació	 en	un	Estat	
modern,	donant	lloc	al	dogma	de	tot	govern	democràtic,	expressament	recollit	en	
l’article	 16	 de	 la	 Declaració	 de	 Drets	 de	 l’Home	 i	 del	 Ciutadà	 (proclamada	 per	
l’Assemblea	Nacional	francesa	el	dia	26	d’agost	de	1789)	on	es	proclama:	“Toute	
société	dans	 laquelle	 la	garantie	des	droits	n’est	pas	assurée	ni	 la	séparation	des	
pouvoirs	déterminée,	 n’a	point	de	Constitution”	 (Tota	 societat	 en	 la	que	no	està	
assegurada	la	garantia	dels	drets	ni	determinada	la	separació	de	poders,	manca	de	
Constitució).	Nombrosos	historiadors	i	analistes	polítics	afirmen	que	Montesquieu	
manllevà	 a	 John	 Locke	 (1632-1704)	 la	 tant	 esmentada	 classificació	 i	 delimitació	
dels	tres	poders.	

Llegir	Défense	 de	 l’Esperit	 de	 les	 lleis	 condueix	 a	 afirmar	 que	Montesquieu	mai	 va	
escriure	que	hi	ha	d’haver	una	separació	entre	els	poders	legislatiu,	judicial	i	executiu.	
A	Montesquieu	només	 li	 podem	assignar	haver	deixat	ben	delimitada,	prenent-la	de	
Locke,	 l’existència	 de	 tres	 clares	 i	 diferents	 (o	 confuses)	 institucions	 de	 poder	 en	
l’estructura	política	d’un	Estat	(“organitzacions	que	es	reparteixen	el	poder	de	l’Estat”),	
i	 que	 aquests	 poders	 (legislatiu,	 executiu	 i	 judicial)	 no	 haurien	 de	 recaure	 en	 una	
mateixa	persona.22		Montesquieu,	com	veurem,	postulà	que	entre	aquests	tres	poders	
hi	 ha	 d’haver	 un	 “equilibri”	 o,	 més	 bé,	 “harmonia”	 o	 acord	 tendenciosament	
desequilibrat	en	 favor	de	 l’aristocràcia23,	 branca	 social	 a	 la	qual	 ell	 pertany	 (orgullós	
d’“acreditar	tres-cents	cinquanta	anys	de	noblesa”	al	seu	darrera).	

Pel	que	fa	a	la	pretesa	paternitat	dels	conceptes	de	poders	legislatiu,	executiu	i	judicial,	
atribuïda	a	Locke	i	manllevada	per	Montesquieu,	cal	precisar	que	la	“doctrina	política”	

																																																													
19	Cartas	Persas.	Madrid:	Tecnos,	1994.	
20	Erich	Scheurmann,	Los	papalagi,	Pastanaga	Ed.,	Barna.,	1977	(1920),	79	p.	
21	Del	espíritu	de	las	leyes,	,	Madrid,	Alianza,	2003.	
22	Una	separació	inexistent	en	el	model	anglès	que	analitza.	
23	Una	de	les	tres	forces	socials:	el	rei,	l’aristocràcia/noblesa	i	el	poble.	
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de	 Locke	 considera	 que	 els	 membres	 del	 govern	 d’un	 Estat	 han	 d’estar	 formats	
exclusivament		per	aquells	que	han	estat	designats	pels	que	composen	la	societat,	és	a	
dir:	un	govern	ha	de	ser	representatiu	i	proporcional,	i	que	la	funció	única	d’un	govern	
és	procedir	a	guardar	 i	protegir	 ”el	bé”	 (els	drets)	de	 la	 comunitat	 i	de	cada	un	dels	
seus	components.	

Locke	distingeix	tres	poders	bàsics:	

1. el	 poder	 legislatiu,	 que	 té	 per	 encàrrec	 o	 funció	 establir	 les	 lleis	 que	
salvaguardin	 els	 drets	 i	 béns	 dels	 pobladors	 de	 l’Estat,	 essent	 el	 poder	
fonamental;		

2. el	 poder	 executiu,	 que	 té	 les	 competències	 judicials	 (de	 jutjar	 i	 sancionar	
l’incompliment	de	les	lleis);		

3. i	el	poder	“federatiu”,	la	funció	del	qual	és	declarar	la	guerra	i	la	pau,	així	com	
establir	pactes	d’aliança	amb	altres	estats.	Si	el	govern	d’un	estat	(format	per	
aquestes	 tres	 institucions	 o	 poders)	 compleix	 amb	 el	 mandat	 del	 poble,	 “la	
rebel·lió	no	està	permesa”	 (és	 il·legal).	 La	 rebel·lió	és	 “legal”	 si	 el	 govern	 s’ha	
dissolt	o	és	una	tirania.24	

A	partir	de	 l’acceptació	de	la	clara	existència	en	un	Estat	dels	tres	esmentats	poders,	
Montesquieu	no	parla,	com	se	li	atribueix,	de	separació	de	poders	sinó	d’equilibri	entre	
ells.	Més	enllà	de	l’etiqueta	i	el	concepte,	no	manlleva	a	Locke	la	relació,	dependència	
o	independència,	que	aquests	poders	han	de	mantenir	entre	si.		

Locke	 descriu	 o	 teoritza	 sobre	 un	 “estat	 ideal”,	 mentre	 Montesquieu	 analitza	 les	
estructures	 de	 poder	 existents	 en	 diferents	 estats	 o	 “governs	 d’Europa”	
contemporanis	 (bàsicament	Anglaterra,	 les	 “repúbliques”	d’Itàlia,	 o	 Turquia,	 ...)	 i	 del	
passat	(Atenes,	Roma,	...),	amb	referències	no	explícites	a	França.	

Cal	donar	a	Locke	el	que	és	de	Locke	i	a	Montesquieu	el	que	li	és	propi.	

Montesquieu	en	absolut,	 com	s’ha	venut	 (i	 comprat),	és	un	paladí	de	 la	democràcia,	
per	bé	que	 sí	parla,	 a	 voltes	 contradictòriament,	de	 la	 “separació	de	poders”.	 El	 seu	
famós,	mal	 citat	 i	mal	 interpretat	 capítol	 de	 l’Esprit	 des	 lois	 (el	 cap.	 VI	 del	 llibre	 XI,	
dedicat	a	 l’anàlisi	de	La	Constitució	d’Anglaterra)	només	ocupa	10	pàgines	d’un	llibre	
amb	més	de	700.	Llegir	tot	l’Esperit	de	les	lleis	porta	a	la	conclusió	que	el	seu	autor	és		
un	profund	tradicionalista,	un	rígid	conservador,	monàrquic	 i	classista	 i	un	convençut	
defensor	de	l’injust	i	desigual	sistema	feudal.	Per	ell		la	noblesa	és	el	millor	sostenidor	
de	 la	 monarquia	 i	 la	 millor	 garantia	 de	 llibertat.	 “Sense	 monarca	 –escriu-	 no	 hi	 ha	
noblesa;	sense	noblesa	no	hi	ha	monarca,	però	sí	pot	haver-hi	un	dèspota”.	

El	 baró	 de	 Montesquieu	 fou,	 en	 definitiva,	 un	 radical	 defensor	 d’un	 règim	 que	 la	
propera	Revolució	francesa	liquidarà	dràsticament	i	que	l’autor	de	L’esperit	de	les	lleis,	
en	 haver	 mort	 24	 anys	 abans	 del	 1789,	 s’estalvià	 de	 contemplar-ne	 la	 caiguda	 i	
segurament	d’haver	de	posar	el	seu	aristocràtic	coll	sota	la	guillotina.		
																																																													
24Jonh	Locke,	Dos	Tractats	sobre	el	Govern	civil,	(1689)	cap.	XII.	
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El	baró	de	Montesquieu	estableix	les	competències	de	cada	un	dels	tres	poders:		

1. Poder	executiu:	
• Ha	 d’estar	 exercit	 pel	monarca	 i	 el	 seu	 govern,	 però	 “millor	 per	 una	 sola	

persona	que	per	moltes”.		
• S’ocupa	del	dret	de	gents.	D’ell	depèn	“la	llibertat	del	ciutadà”.	
• Executa	resolucions:	fer	la	guerra	o	decretar	la	pau.	
• Nomena	i	rep	ambaixadors.		
• S’ocupa	de	la	seguretat	pública	(policia),	de	la	defensa	del	regne	(exèrcit).		
• El	poder	executiu	mai	ha	de	relegar-se	al	legislatiu.	
• El	poder	executiu	no	ha	d’interferir	en	la	tasca	del	poder	legislatiu,	però		pot	

vetar	les	lleis.		

2.	Poder	legislatiu:	
• Integrat	 millor	 per	 alguns	 que	 per	 un.	 Millor	 que	 siguin	 nobles	

(aristòcrates),	tot	i	que	també		ha	d’haver-hi	representants	del	poble.	
• Ha	de	ser	convocat	pel	poder	executiu.	
• S’ocupa	de	fer	(dictar)	les	lleis.	
• No	s’ha	de	poder	auto	dissoldre.	

3.	Poder	judicial:		
• S’ocupa	del	dret	 civil,	 castigant	els	delictes	 i	 resolent	 les	diferències	entre	

particulars.	
• Ha	de	ser	totalment	independent	dels	poders	executiu	i	legislatiu.	
• Ha	de	controlar	i	penar	“els	ministres	que	incompleixin		les	lleis”.	
• Hi	 ha	 d’haver	 un	 Tribunal	 ordinari	 (pel	 poble)	 i	 un	 Tribunal	 nobiliari	 (pels	

nobles).	
• Als	 jutges	 els	 han	 de	 nomenar	 els	 súbdits.	 Mai	 els	 ha	 de	 nomenar	 ni	 el	

poder	executiu	ni	el	legislatiu.	
• El	jutge	no	ha	de	ser	un	legislador.	
• Els	acusats	han	de	poder	nomenar	els	seus	jutges.	
• Els	jutges	no	han	de	ser	fixos.	
• Només	 la	 llei	 ha	 de	 ser	 fixa	 (cega,	 no	 interpretable,	 s’ha	 d’evitar	 la	

subjectivitat	 i	 les	 opinions	 particulars).	 Els	 jutges	 han	 de	 ser	 “boques	 que	
pronuncien	les	paraules	de	la	llei”.	

Quant	 a	 la	 “separació	 de	 poders”	 el	 que	Montesquieu	 considera	 és	 textualment	 el	
següent25:	

− “Quan	el	poder	legislatiu	i	el	poder	executiu	es	reuneixen	en	la	mateixa	persona	
o	el	mateix	cos	(social),	no	hi	ha	llibertat;	falta	la	confiança,	ja	que	es	pot	témer	

																																																													
25	“La	Constitución	de	Inglaterra”,	a	El	Espíritu	de	las	Leyes		o	de	la	relación	que	las	leyes	deben	tener	con	
la	constitución	de	cada	gobierno,	las	costumbres,	el	clima,	la	religión,	el	comercio,	etc,		libro	XI,	cap.	VI,	
Torre	de	Goyanes,	Madrid,	1999	(1747),	632	p.	
http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/31000000630.PDF	
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que	 el	 monarca	 o	 el	 Senat	 facin	 lleis	 tiràniques	 i	 les	 executin	 ells	 mateixos	
tirànicament”.	

− “No	hi	ha	llibertat		si	el	poder	de	jutjar	no	està	ben	deslligat	del	poder	legislatiu	
i	del	poder	executiu”.	

− “Si	 el	 poder	 judicial	 no	 esta	 separat	 del	 poder	 legislatiu,	 es	 podria	 disposar	
arbitràriament	 de	 la	 llibertat	 i	 la	 vida	 dels	 ciutadans,	 doncs	 el	 jutge	 serà	
legislador”.	

− “Si	no	està	separat		(el	poder	judicial)	del	poder	executiu,	el	jutge	podria	tenir	la	
força	d’un	opressor”.	

− “Si	 la	 corporació	 de	 pròcers	 i	 la	mateixa	 assemblea	 del	 poble	 exercís	 els	 tres	
poders,	tot	s’hauria	perdut”.	

− De	la	mateixa	forma,	si	els	tres	poders	es	monopolitzen	en	un		sol	poder	i	una	
sola	persona,	 com	és	en	el	 cas	del	 “sultà	 turc”,	 el	 resultat	és	 “un	despotisme	
espantós”.	

− “En	 les	 repúbliques	 italianes,	 en	 les	 que	 els	 tres	 poders	 estant	 reunits,	 hi	 ha	
menys	llibertat	que	en	les	nostres	monarquies”.	

− “El	 poder	 judicial	 no	 ha	 de	 donar-se	 a	 una	 corporació	 permanent,	 sinó	 ser	
exercit	 per	 persones	 sorgides	 de	 la	 massa	 popular,	 periòdicament	 i	
alternativament	designades	per	 la	manera	que	la	 llei	disposi	 i	durant	el	temps	
que	 exigeixi	 la	 necessitat.	 ...No	 ha	 de	 ser	 una	 funció	 exclusiva	 d’una	 classe	 o	
d’una	professió.	...	Bo	seria	que		el	mateix	culpable,	concurrentment	amb	la	llei,	
nomenés	 als	 jutges	 o	 almenys	 que	 pogués	 recusar	 a	 tants	 que	 el	 que	 quedés	
semblés	de	la	seva	pròpia	elecció”.	

− “Els	judicis	(les	sentències)	no	han	de	ser	altra	cosa	que	un	text	precís	de	la	llei”,	
mai	una	opinió	(interpretació)	particular	del	jutge,	doncs	aleshores	“es	viuria	en	
una	societat	en	 la	que	no	es	sabrien	quines	són	 les	obligacions	contretes”	 (els	
deures).	

− Els	jutges	han	de	ser	“essers	inanimats”,	“boques	que	propiciïn	les	paraules	de	
la	llei”.	

− “Si	el	poder	legislatiu	li	deixa	a	l’executiu	la	facultat	d’empresonar	ciutadans	...	
ja	no	hi	ha	llibertat”.	

− El	poder	executiu	“ha	de	poder	controlar	al	poder	legislatiu”.	
− “Si	el	poder	legislatiu	es	cregués	en	perill	per	alguna	conjura	contra	l’Estat	o	per	

alguna	 intel·ligència	 secreta	 ...,	 es	 podria	 permetre	 al	 poder	 executiu,	 per	 un	
temps	 limitat	 i	 breu,	 detenir	 temporalment	 als	 ciutadans	 sospitosos,	 sense	
deixar	de	ser	ciutadans	lliures”.	

− “Els	poders	legislatiu	i	executiu	es	poden	donar	a	cossos	(socials)	permanents”.	
− “En	 un	 Estat	 lliure,	 tot	 home	 ha	 d’estar	 governat	 per	 si	 mateix	 i,	 en	

conseqüència,	seria	necessari	que	el	poble	en	massa	tingués	el	poder	legislatiu;	
però	essent	això	impossible	...,	es	menester	que	el	poble	ho	faci	per	mitjà	dels	
seus	 representants.	 (...).	 El	 poble	 no	 ha	 de	 prendre	 part	 en	 la	 governació	
(poders	 legislatiu	 i	 executiu)	 d’altra	 manera	 que	 escollint	 els	 seus	
representants”.	
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− La	democràcia	és	un	inconvenient,	doncs	el	poble	no	és	capaç	de	governar-se.	
“El	 poble	 no	 ha	 de	 governar	 (sobirania	 popular)	 sinó	 escollint	 els	 seus	
representants”.	Només	ha	de	governar	“gent	distingida”.	

− “Hi	 ha	 sempre	 en	 un	 Estat	 gent	 distingida,	 sigui	 per	 la	 seva	 nissaga,	 per	 les	
seves	 riqueses	 o	 per	 les	 seves	 funcions;	 si	 (aquestes	 persones	 distingides)	 es	
confonguessin	 amb	 el	 poble	 i	 només	 tinguessin	 un	 vot	 com	 tots	 els	 altres,	 la	
llibertat	 comuna	 seria	 l’esclavitud	 per	 elles	 (les	 persones	 distingides)”.	 La	
participació	dels	“distingits”	 	en	el	poder	 legislatiu	ha	de	ser	proporcional	a	 la	
seva	“categoria”	(“cos	de	nobles”).	

− “El	 cos	 dels	 nobles	 i	 el	 cos	 dels	 representants	 del	 poble	 celebraran	 les	 seves	
assembles	 i	 debats	 separadament,	 perquè	 tenen	 mires	 diferents	 i	 els	 seus	
interessos	 són	distints”.	 “Cada	un	d’ells	dictarà	 les	 lleis	que	els	hi	 convinguin”	
(poder	legislatiu	repartit	i	separat).	

− Cap	d’aquest	cossos	(nobles	i	poble)	tindrà	el	poder	judicial	(o	serà	“quasi	nul”).		
− Pel	 que	 fa	 al	 poder	 executiu	 (el	 govern:	 cap	 del	 govern	 i	 els	 seus	ministres),	

“degut	 a	 la	 necessitat	 de	 comptar	 amb	un	 fort	 poder	moderador,	 servirà	 per	
aquest	efecte	la	part	del	poder	legislatiu	composta	d’aristòcrates.	Aquest	cos	de	
nobles	ha	de	ser	hereditari,	 ...	doncs	és	 indispensable	que	 tinguin	un	vertader	
interès	en	conservar	les	seves	prerrogatives,	odioses	per	si	mateixes,	i	que	en	un	
estat	lliure	estan	sempre	amenaçades”.	

− “Però	com	que	el	poder	hereditari	pot	ser	induït	a	cuidar-se	preferentment	dels	
seus	 interessos	 particulars	 i	 a	 oblidar-se	 del	 poble,	 és	 precís	 que	 ...	 les	 lleis	
concernents	a	la	tributació	(els	impostos)	les	fixi	i	determini	la	càmera	popular	
(baixa).	 Pel	 seu	 torn,	 “la	 càmera	 hereditària	 (alta)...	 té	 la	 facultat	 d’impedir	
(vetar,	anul·lar),	però	no	d’establir”.	

− “El	suprem	poder	executor	ha	d’estar	en	mans	d’un	monarca”.	
− “La	llibertat	és	el	dret	de	fer	tot	el	que	les	lleis	permeten”.26	

Atribuir	a	Montesquieu	ser	el	paladí	de	la	democràcia	i	del	just	i	necessari	repartiment	
i	 independència	de	poders,	 tal	 com	sol	 fer-se	 avui	 en	 invocar	 la	preuada	 i	 inviolable	
(suposadament	 sacrosanta)	 “separació	 de	 poders”,	 és	 un	 clar	 exemple	 de	 que	 quan	
ens	referim	al	“d’on	venim”	(quan	al	pensar)	no	s’ha	aplicat	la	necessària	anàlisi	textual	
genealògica.	

Malauradament,	l’existència	d’una	pura,	neta	i	clara	“separació	de	poders”	(legislatiu,	
executiu	 i	 judicial)	en	 la	 realitat	política	passada,	present	 i	–fent	pronòstic-	 futura	és	
una	utopia	certament	desitjable	però	de	fet	irrealitzable	en	la	pràctica.				

	

	

	

																																																													
26	L’esperit	de	les	lleis,	XI,	3.		
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Dos	infiltrats,	cerca-raons,	trepes	i	enredaires,	que	la	història	oficial	
recorda	i	honora		
	

François-Marie	Arouet,	dit	Voltaire	(1694-1778)	

Autor	prolífic.27	Egocèntric	permanent,	a	la	cerca	d’èxit	i	fortuna.	Deista,	decebut	d’un	
creador	maldestre.	Anticartesià	ferotge.28	Antimetafísic.	

No	 il·luminà	 res,	 però	 enlluerna.29	 La	 seva	 extensa	 obra	 no	 conté	 cap	 innovació	 al	
pensar.	Crític,	això	sí,	tant	envers	 l’estupidesa	conservadora	imperant	com	envers	els	
trencadors	i	innovadors	(il·luminadors).	

	

Jean-Jacques	Rousseau	(	1712-1778)	

Un	 suís	 rodamón,	 passat	 pel	 regne	 de	 França.	 Masoquista,	 paranoic,	 mentider	
compulsiu,		ideòleg	de	la	repressió	i	la	manipulació	polítiques,	amb	una	existència	gens	
exemplar.30	

Autor	també	prolífic.	Entre	moltes	altres	obres,	de:		

• Les	confessions	(1782-89)31	
• El	Contracte	social	(1762)32	
• L’Emili	o	de	l’educació	(1762)33	

Considerada	 en	 el	 seu	 conjunt	 i	 essencialitat,	 l’obra	 de	 Rousseau	 tracta	 dos	 grans	
temes:	

1. El	 diagnòstic	 dels	 mals	 de	 la	 humanitat	 (i	 en	 concret	 de	 la	 seva	 època),	
plantejats	o	descrits	en	els	Discursos34.	Aquesta	malaltia	anomenada	civilització	

																																																													
27	Història	de	Carles	XII	 (1730),	Cartes	angleses	o	Cartes	 filosòfiques	 (1734),	Mundano	 (1736),	Epístola	
sobre	Newton	(1736),	Tractat	de	metafísica	(1736),	Assaig	sobre	la	natura	del	foc	(1738),	Elements	de	la	
filosofia	de	Newton	(1738),	Zadig	o	El	destí	(1748),	El	món	tal	com	va	(1748),	El	segle	de	Lluís	XIV	(1751),	
Micromégas,	una	història	 filosòfica	 (1752),	Poema	sobre	el	desastre	de	Lisboa	(1756),	Assaig	sobre	els	
costums	 i	 l'esperit	 de	 les	 nacions	 (1756),	 Història	 dels	 viatges	 de	 Scarmentado,	 escrita	 per	 ell	mateix	
(1756),	 Càndid	 o	 l'optimisme	 (	 1759),	 Història	 d'un	 bon	 braman	 (1761),	 Diccionari	 filosòfic	 (	 1764),	
Jeannot	 i	 Colin	 (1764),	 Sobre	 l'horrible	 perill	 de	 la	 lectura	 (1765),	 El	 filòsof	 ignorant	 (1766),	 L'ingenu	
(1767),	 La	 princesa	 de	 Babilònia	 (1768),	 El	 clamor	 de	 la	 sang	 innocent	 (1775),	 Tragèdies	 (Èdip,	 1718;	
Brutus,	 1730;	 Zaïra,	 1732;	 Adélaïde	 du	 Guesclin,	 1734;	 El	 fanatisme	 o	Mahoma,	 1741;	 Zulima,	 1740;	
Mérope,	1743;	Nanine,	1749;	Tancredo,	1760;	Sophonisbe,	1774),	El	fill	pròdig	(1736),	L'Henriade	(1728),	
La	donzella	d'Orleans	(1762),	El	temple	del	gust	(1733),	Tractat	sobre	la	tolerància	(	1767).	
28	V.	Voltaire,	Diccionario	filosòfico,	T.I.,	art.	“Cartesianismo”,	Ed.	Temas	de	Hoy,	Madrid,	2000,	pp.	396-
400).	
29	David	Bodanis,	E=mc2,	Planeta,	Barna.,	2003	(2000),	pp.	72-86	(Sobre	la	relació	de	Voltaire	amb	Emilie	
du	Châtelet).	
30	Gavin	de	Beer,	Rousseau,	Salvat,	Barna.,	1985	(1972),	189	p.	
31	J.J.	Rousseau,	Les	confessions	,	Ed.	62,	Barna.,	1985,	521	p.	
32	J.J.	Rousseau,	Contrato	social.	Discursos,	Alianza,	Madrid,	1980	(1762).	
33	J.J.	Rousseau,	Emilio,	Edaf,	Madrid,	1985	(1762),	555	p.	
34	J.J.	Rousseau,	Discursos.	Professió	de	fe,	Laia,	Barna.,	1983.	
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és	la	causa	(etiologia)	del	malestar.	El	signes	són	la	corrupció	dels	costums	i	la	
infelicitat.	 Habitar	 la	 ciutat	 ha	 representat	 per	 la	 raça	 humana	 la	 caiguda	 en	
l’“abisme”.	L’error	ha	consistit	en	abandonar	la	vida	nòmada	per	la	sedentària,	
instaurar	l’agricultura	i	la	ramaderia,	el	gran	equívoc	de	conviure	amb	els	altres	
(els	semblants),	la	socialització	que	ens	ha	dut	a	“progressar”	construint	útils,	a	
desenvolupar	el	 llenguatge,	ha	imposar-nos	regles	 i	obligacions	morals	per	fer	
possible	la	impossible	convivència;	ens	ha	obligat	a	fer	una	repartició	del	treball	
i	a	generar	desigualtats	amb	els	abans	iguals;	ha	donat	lloc	a	la	propietat	de	la	
terra	 (“l’estaca	 i	 el	 tancat”)	 i	 ha	 ampliat	 les	 desigualtats,	 ha	 provocat	 les	
hostilitats	i	el	poder	opressiu	d’uns	humans	(pocs)	sobre	altres	(molts),	i	les	lleis	
establertes	 pels	 poderosos	 per	 protegir-se,	 legitimant	 el	 frau,	 destruint	 la	
llibertat	 (natural),	 irreversiblement	abolida.	 I,	 suprema	conseqüència	del	 gran	
error,	ha	determinat	l’aprenentatge	d’un	“fals	jo”,	artificial,	que	ha	corromput	
el	vertader	jo	del	“bon	salvatge”.35		

2. El	tractament	dels	mals		dels	humans.		

2.1. Tractament	radical:	abandonar	les	ciutats	i	tornar	al	camp;	tornar	a	l’	“estat	
de	la	naturalesa”,	l’	“estat	original”,	restaurador	del	jo	autèntic	(vertader),	
a	 la	 genuïna	 condició	 humana	 de	 “criatura	 instintiva”,	 compassiva,	 feliç	 i	
amb	harmonia	amb	l’entorn	natura.	

2.2. Tractaments	pal·liatius:	
- L’educació36	 és	 un	 dels	 remeis	 per	 la	 regeneració	 del	 malmès	 humà	

civilitzat.	El	sistema	educatiu	ha	de	fer	prevaldre	 la	moral	per	sobre	de	 la	
raó	 i	mai	 imposar	normes	coercitives	que	 impedeixin	que	s’alliberi	el	bon	
salvatge	que	portem	a	dins.	 L’educació	dels	 infants	ha	de	 consistir	 en	un	
deixar	fer,	fluir,	“no	obturar	ni	destorbar	les	facultats	naturals”.	

- La	religió37:	Una	religió	natural,	sense	revelació	ni	dogmes.	“Cap	pedant	ha	
d’ensenyar		nècies	importunes	(el	catecisme	cristià)	als	infants,	si	no	és	que	
el	 que	 es	 pretén	 és	 ensenyar-los	 aprendre	 a	 mentir	 prematurament”.	 La	
religió	 ha	 d’“emanar	 del	 cor”.	 Ha	 de	 ser	 una	 “religió	 natural”,	 sense	
autoritats	 fanàtiques	 i	 intolerants,	 sense	 dogmes.	 La	 litúrgia	 és	
innecessària.	 Aquesta	 religió	 tindrà	 per	 tasca	 donar	 sentit	 a	 la	manca	 de	
sentit	 de	 l’existir	 i	 fer	 creure	 al	 humans	 en	 la	 immortalitat	 de	 l’ànima	 i	
l’existència	d’una	providència	gratificadora.	

- La	política:38	Encara	que	el	màxim	valor	és	la	llibertat	individual,	donat	que	
estem	 obligats	 (a	 la	 ciutat)	 a	 conviure,	 s’ha	 de	 conciliar	 	 amb	 la	 llibertat	

																																																													
35	Discurs	sobre	l’origen	i	els	fonaments	de	la	desigualtat	entre	els	homes.	
36	Emili	o	de	l’educació.	
37“Professió	de	fe	del	vicari	savoià”,	a	Emilio,	p.	306s.	
38	El	contracte	social.	
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dels	altres.	Això	s’estructura	signant	un	contracte	(social):	“Cadascun	posa	
en	 comú	 la	 seva	 persona	 i	 els	 seus	 béns	 sota	 la	 direcció	 suprema	 de	 la	
voluntat	 general,	 essent	 cada	membre	 una	 part	 indivisible	 del	 tot”.	 Amb	
aquest	 “contracte	 social”	 els	 individus	 no	 s’abdiquen	 en	 la	 persona	 d’un	
sobirà	 (absolutisme	 polític)39;	 tampoc	 els	 individus	 s’uneixen	 o	 pacten	
entre	 ells	 per	 defensar	 els	 seus	 drets	 a	 la	 propietat	 privada	 enfront	 del	
sobirà	tirànic	(liberalisme	polític)40.	El	pacte	que	per	Rousseau	ha	de	pal·liar	
els	mals	inherents	a	la	convivència	i	 la	civilització	l’ha	de	fer	cada	individu	
amb	la	societat	(la	comunitat):	“Cada	un	es	dóna	a	tots”,	generant	així	un	
“cos	moral	 i	col·lectiu”	que	anomena	“república”	o	“cos	polític”	o	“estat”,	
el	 qual	 “cos”	 esdevé	 sobirà	 “quan	 és	 actiu”	 i	 guaridor.	 És	 així	 com	 els	
individus	passen	a	ser	ciutadans,	participants	en	l’autoritat	sobirana,	però	
continuen	essent	súbdits	en	tant	que	sotmesos	a	les	lleis	de	l’Estat.	

												 En	 aquesta	 “república”	 pal·liativa	 del	 mal	 social,	 no	 hi	 ha	 ni	 majories	 ni	
minories.	Es	tracta	de	“tots”.	No	hi	ha	lloc	per	l’oposició	ni	pels	dissidents;	
tampoc	pels	privilegis.	Hi	ha	un	poder	 (partit)	únic:	 la	 “voluntat	general”.	
Projectat	a	l’estructura	futura	d’un	parlament	democràtic,	equival	a	dir	que	
una	majoria	de	vots	(o	d’escons)	no	és	garantia	de	“rectitud”,	doncs	només	
expressarà	la	suma	d’interessos	particulars	i	egoistes;	i,	per	tant,	deduir-se	
que	 l’existència	 de	 partits	 és	 perjudicial	 al	 bé	 comú;	 és	 a	 dir,	 que	 la	
“voluntat	 general”	 de	 Rousseau	 no	 pot	 tenir	 caràcter	 representatiu.	 En	
conseqüència,	 mai	 els	 ciutadans	 han	 de	 cedir	 davant	 d’exigències	 que,	
emanades	 del	 poder	 legislatiu,	 siguin	 favorables	 o	 beneficiïn	 qualsevol	
interès	particular.	Els	governants	han	de	limitar-se	a	exercir	de	funcionaris	
comissionats,	mers	instruments	de	la	voluntat	general.		

											 La	voluntat	general,	guardiana	del	bé	comú,	és	“el	poble”	i	s’expressa	per	
mitjà	d’un	assemblearisme	constant	(democràcia	radical).	No	hi	ha	d’haver	
separació	de	poders.		

	

El	(feble	i	nefast)	sistema	filosòfic	de	Rousseau	

Déu	

Infinitament	potent,	savi	i	bo,	“ser	incomprensible	que	ho	avarca	tot,	que	mou	el	món	i	
organitza	el	sistema	dels	éssers,	invisible	a	la	nostra	mirada	i	impalpable	a	les	nostres	
mans”41.	 Idea	 abstracta.	 Ser	 Incomprensible	 pels	 que	 ”tenen	 l’enteniment	 curt”.	
Deista.	

																																																													
39	V.	Hobbes.		
40	V.	Locke.		
41	Emilio,	pp.	294s.	
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No	 hi	 ha	 “gràcia	 divina”.	 Els	 Evangelis	 són	 apòcrifs.	 No	 hi	 ha	 cap	 necessitat	 de	
“revelació”.	

Lògicament,	 la	 majoria	 dels	 seus	 llibres	 foren	 incorporats	 a	 l’Índex	 de	 lectures	
prohibides	per	l’Església	catòlica.	

	

Cosmos	

Immens.	Incognoscible.	L’astronomia	és	superstició.	No	cal	ocupar-se’n.	

	

Humà	

Neix	 bo	 (per	 natura)	 i	 lliure:	 “L’home	 neix	 lliure,	 però	 per	 tot	 arreu	 es	 troba	
encadenat”42.	 L’humà	 natural	 (el	 bon	 salvatge)	 no	 és	 (com	 el	 concep	 Hobbes)	 un	
animal;	tampoc	és	un	ésser	racional	(com	el	concep	Locke).	És	una	“criatura	moral”,	bo	
per	 naturalesa	 (pre-programat	 bo).	 És	 un	 “bon	 salvatge”.	 Té	 un	 “a	 priori”:	 sincer,	
compassiu,	sensible,	ingenu.	Es	regeix	pels	seus	sentiments.	Rousseau	assumeix	la	tesis	
bíblica:	 Adam	 i	 Eva	 eren	 dos	 bons	 salvatges,	 però	 els	 van	 corrompre	 els	 altres,	 la	
societat	(representats	per	una	serp	corruptora).	...	

És	corromput,	com	acaben	de	referir,	per	la	societat,	la	cultura	i	la	civilització	(fons	de	
maldat)	que	se	li	imposa	(aprenem	“allò	que	es	va	voler	que	aprenguéssim”)43.		

En	conseqüència,	la	Ciència	(igual	que	l’Art)	és	perjudicial	per	l’humà	(la	humanitat).	

Aquest	maniqueisme,	ineludiblement,	genera	un	conflicte	(existencial):		

− per	un	costat	hi	ha	l’humà	salvatge:	bo,	lliure	i	feliç,	

− després	hi	ha	l’humà	civilitzat:	dolent,	esclau	i	infeliç.	

Solució:	acatar	la	“voluntat	general”,	signar	i	complir	amb	el	“contracte	social”.		

Comentaris	sobre	la	no	originalitat	de	l’humà	de	Rousseau:	

− Els	humans	neixen	 lliures:	res	diferent	del	proclamat	per	Pico	della	Mirandola	
(v.	supra,	pp	526-529).	

− Els	humans	neixen	bons	(innocents,	sense	pecat),	res	diferent	al	relat	bíblic	de	
la	Creació.	

− El	 saber,	 l’accés	 al	 coneixement)	 corromp	 als	 humans,	 res	 diferent	 al	 que	
trobem	en	el	relat	bíblic	(amb	la	incitació	de	la	serp).	

	

																																																													
42	Aquestes	 famoses	dues	primeres	 ratlles	de	El	 contracte	 social	 donaren	 lloc	 al	 lema	de	 la	Revolució	
francesa:	“Trenquem	les	cadenes”.	
43	Emilio,	p.	306.	
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Ètica			

Només	 l’obediència	 a	 les	 Lleis	 emanades	 de	 la	 Voluntat	 General	 és	 o	 produeix	 un	
comportament	ètic.	

Conflicte:	

− Per	 institució	 divina	 (inserida	 en	 la	 natura)	 els	 humans	 naixem	equipats	 amb	
una	consciència	ètica	obstinada	que	ens	impulsa	“a	seguir	l’ordre	de	la	natura	
contra	totes	les	lleis	dels	humans”44.	

− Fet	que		ens	porta	a	enfrontar-nos	amb	el	pòsit	dels	prejudicis	(normes	morals)	
inculcats	per	l’educació	i	la	vida	en	societat.	

Rousseau	troba	la	solució	del	conflicte	en	la	religió	natural	(v.	infra,	sentit	de	l’existir),	
doncs	“sense	la	fe	no	existeix	cap	veritable	virtut”.	

És	a	dir:	creure	(obeir)	i	creure	(tenir	fe).	

	

Estètica		

L’Art	és	perjudicial	pels	humans	(com	també	ho	són	les	Ciències).	

		

Política		

El	“plat	fort”	de	l’obra	de	Rousseau	(junt	amb	l’Educació)	és	la	Política	formulada	a		El	
contracte	social	(1762).	

Tot	el	problema	i	necessitat	de	la	Política	arranca	de	l’error	comés	per	l’originari	i	pur	
bon	salvatge	quan	va	plantar	estaques	i	va	emmurallar	un	terreny	per	tal	de	conrear-hi		
blat	 i	 tancar-hi	 el	 ramat.	 “Apareix	 la	 societat	 quan	apareix	 la	 propietat”.	 I	 “qui	 té	 la	
propietat	té	el	poder”.	I	amb	la	societat,	la	propietat	i	la	disputa	del	poder,	apareixen	
els	conflictes.	I	quan	apareixen	els	conflictes	i	la	violència,	algú	hi	ha	de	posar-hi	ordre.	
I	la	millor	manera	de	resoldre	un	conflicte,	després	de	la	violència,	és	l’establiment	de	
pactes,	 la	 negociació	 de	 contractes,	 és	 a	 dir:	 la	 delimitació	 d’obligacions	 i	 de	
compromisos	entre	les	parts,	el	contracte	social.		

	

El	contracte	social		

L’argument	és	simple:	l’individu	renuncia	a	la	seva	llibertat	i,	a	canvi,	l’Estat	tindrà	cura	
d’ell,	 de	 les	 seves	 necessitats,	 donant-li	 un	 màxim	 benestar	 (en	 absolut,	 però,	
equiparable	al	de	l’estat	salvatge	original).	

Qüestions	que	planteja	el	Contracte	Social:		
																																																													
44	Emilio,	“Profesión	de	fe	del	vicario	saboyano”,		p.	306	
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− ¿Com	podem	conviure	i	mantenir-nos	bons?	

− ¿Com	 podem	 compaginar	 la	 llibertat	 individual	 i	 l’obediència	 a	 les	 lleis	 de	
l’Estat?	

− ¿Com	 aproximar	 la	 nova	 condició	 dels	 “ciutadans	 domesticats”	 a	 l’estat	 de	
felicitat	i	llibertat	dels	”bons	salvatges”	?	

Resposta:		

Amb	l’acatament	a	“la	Voluntat	general”.	

	

La	Voluntat	General		

La	 nuclear	 “Voluntat	 general”	 de	 Rousseau	 no	 és	 la	 voluntat	 democràtica,	 no	 és	 la	
voluntat	 de	 “la	majoria”	 (expressada	 en	 una	 votació	 o	 referèndum,	 per	 emprar	 una	
terminologia	actual,	que	no	és	 la	de	 l’època	de	Rousseau).	La	Voluntat	general	és	“el	
que	tots	hauríem	de	voler	desitjar”,	l’interès	comú,	és	“el	bé	comú”.	És	“allò”	que	“ens	
hem	donat	tots”,	és	a	dir:	la	Constitució.	

	

El	be	comú	

És	allò	que	l’	”Estat	ideal”	determina	que	és	el	bé	comú.45	

	

L’Estat	ideal	

És	el	format	per	tot	el	poble,	per	tots	els	ciutadans.		

Qüestions	plantejades:		

− 	¿És	possible	un	Estat	ideal?		

− ¿És	una	utopia?		

− ¿És	una	dictadura	absoluta?		

Resposta:		

L’Estat	ideal	és	l’Imperi	de	la	Llei,	ergo:	és	possible	si	s’imposa.	Punt.	

L’Estat	ideal	s’expressa	en	les	Lleis.	Lleis	que,	pel	fet	de	ser	les	garants	del	“bé	comú”,	
són	 (han	 de	 ser)	 d’obligat	 compliment	 i,	 per	 tant,	 amb	 total	 renúncia	 de	 la	 llibertat	
individual	 (llibertat	 inherent	 a	 la	 natura	 del	 bon	 salvatge,	 que	 és	 la	 que	 es	 vol	
restaurar!).	

	

																																																													
45	Per	exemple,	l’article	155	de	la	Constitució	espanyola.		
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La	llibertat	

La	 llibertat	 deixa	 de	 ser	 un	dret:	 és	 un	deure.46	 Estem	obligats,	 per	 llei,	 a	 ser	 lliures	
(entenent	per	llibertat	obeir	les	lleis).	

“Un	poble	lliure	obeeix,	però	no	serveix;	té	caps,	però	no	amos”;	doncs	ell	(el	poble)	és	
el	“sobirà”.	

En	oposició	a	l’Estat	lliberal	i	burgés	on	hi	ha	llibertat	(altrament	entesa),	desigualtat	i	
propietat,	en	l’Estat	ideal	rousseaunià	no	hi	haurà	llibertat	(essent	llibertat	l’obligació	
d’escollir	el	que	dicta	la	Llei),	però	sí	igualtat	i	fraternitat.	Ser	lliure,	en	l’Estat	ideal	de	
Rousseau,	 és	 obeir	 la	 Voluntat	 general	 (del	 sobirà);	 s’està	 obligat	 a	 ser	 lliures;	 som	
lliures	per	decret;	només	som	lliures	quan	seguim	la	Voluntat	general.	...		

És	només	per	la	força	de	les	lleis	que	els	humans	obeeixen.	“La	llei	és	la	llei”	i	s’ha	de	
complir.	Viure	sota	l’imperi	de	la	llei,	això	és	ser	lliure.	

	

El	(Gran)	legislador	

¿Qui	dictamina	què	és	la	Voluntat	general	i	el	bé	comú?	Donat	que	no	és	possible	que	
tots	els	ciutadans	expressin	unànimement	quina	és	la	seva	comuna	i	unànime	Voluntat	
(general),	 cal	 deixar	 aquesta	 promulgació	 a	 un	 Gran	 Legislador	 (eixit	 d’entre	 “els	
millors”:	el	millor	dels	millors),	un	individu	singular	(un	vertader	“aristòcrata”).	Ell	serà		
el	redactor	de	les	lleis	de	l’Estat,	lleis	que	expressen	la	Voluntat	general.	

Mai	el	Gran	legislador	ha	de	ser	el	cap	de	l’estat	(sigui	aquest	el	rei,	el	president	o	el	
primer	 ministre).	 Només	 el	Gran	 legislador	 és	 l’únic	 “sobirà”.	 Ell	 és	 la	 Voluntat	 del	
poble	tot.	

¿Quin	criteri	ha	de	seguir	el	(Gran)	legislador	en	redactar	les	lleis?	Ha	de	“fer	les	lleis	a	
mida	de	les	circumstàncies”.		I	si	les	circumstàncies	canvien,	¿què	s’ha	de	fer?.	¿S’ha	de	
reprimir	i	canviar	les	circumstàncies	per	tal	que	s’ajustin	a	la	Llei?	¿S’han	de		canviar	les	
Lleis	per	tal	d’adoptar-les	a	les	noves	circumstàncies?	S’ha	de	fer	tot	el	que	faci	falta:	
canviar	la	llei	i	eliminar	o	suprimir	els	desobedients.	Només	aleshores	tindrem	un	nou	
Estat	 social	 que	 expressarà	 la	 Voluntat	 general	 i,	 gràcies	 a	 les	 noves	 Lleis	 i	 a	 la	
eliminació	dels	dissidents	o	 	desobedients,	es	tornarà	a	viure	en	igualtat,	fraternitat	 i	
llibertat	semblants	als	originals	(bon	salvatge).	En	el	ben	entès,	però,	cal	insistir,	que	la	
llibertat	ara	consistirà	en	 l’obligació	d’escollir	complir	 la	 llei,	doncs	“la	 llei	és	 la	 llei”	 i		
expressa	la	Voluntat	general	i	la	llei-voluntat-general	s’ha	de	complir	forçadament.		

	

La	sobirania	(que	és	la	Voluntat	general)	té	4	característiques47:		

																																																													
46	 	 Al	 igual	 (o	 semblantment)	 que	 els	 legisladors	 grecs	 (v.	 supra	 pp...),	 Rousseau	 redescobreix	 la	
necessitat	de	les	Lleis	i	del	compliment	de	“la	Llei”.	L’individu	ha	de	renunciar	als	seus	drets	en	favor	del	
“bé	comú”,	dels	altres.	
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1. És	 inalienable:	no	es	delega.	Rousseau	condemna	el	govern	representatiu.	
“Els	 diputats	 –referint-se	 al	 parlament	 anglès-	 no	 són	 ni	 poden	 ser	 els	
representants	del	poble,	només	els	seus	comissaris”.	

2. És	 indivisible:	no	hi	ha	d’haver	–tal	com	propugna	Montesquieu-	separació	
de	poders	(legislatiu,	judicial	i	executiu).	

3. És	 infal·lible:	 la	 Voluntat	 general	 és	 “sempre	 recta	 i	 tendeix	 sempre	 a	 la	
utilitat	pública”.	“El	sobirà,	per	l’exclusiu	fet	de	ser-ho,	és	sempre	el	que	ha	
de	ser”	(i	ho	fa	tot	bé,	“com	no	podia	ser	d’altra	manera”.	

4. És	absoluta:	“El	pacte	social	confereix	al	cos	polític	(que	té	el	monopoli	de	la	
Voluntat	 general)	 un	 poder	 absolut	 sobre	 tots	 els	 ciutadans”.	 Això,	 per	
Rousseau,	 no	és	 cap	 inconvenient	 ja	 que	el	 poder	 sobirà	 té	un	 límit:	 si	 el	
poder	es	 converteix	en	arbitrari,	 això	 indica	que	 ja	no	ostenta	 la	Voluntat	
general	i,	per	tant,	ja	no	és	sobirà.	Ergo,	...	

Per	 la	 suma	 d’aquests	 motius	 (o	 característiques),	 i	 tenint	 en	 compte	 les	
“particularitats	 nacionals”,	 el	 més	 convenient	 és	 “no	 emprendre	 reformes	 i,	 cas	 de	
veure’s	forçat	a	fer-ho,	fer-ho	amb	una	extrema	prudència”.48	

	

El	govern	(els	funcionaris	del	sobirà)	

El	 grup	 d’homes	 que	 hi	 ha	 al	 front	 de	 l’Estat	 (el	 govern)	 tenen	 només	 una	 funció	
subordinada:	són	els	executius	de	la	Voluntat	general.	El	govern	“executa	sempre	la	llei	
i	res	més	que	la	llei”.	El	govern	és	no	res	més	que	el	“ministre	del	sobirà”	(la	Voluntat	
general).	El	grup	de	ciutadans	que	integren	el	govern	són	uns	mers	empleats,	delegats,	
“funcionaris”...	

El	“sobirà”	pot	canviar	“el	govern”	(els	governants)	o	limitar	o	ampliar	el	seu	exclusiu	
poder	executiu.	El	sobirà	(la	Voluntat	de	tots,	el	poble	tot)	té	el	poder	absolut.	

	

Sobre	els	règims	polítics	possibles:	

− La		República	és	el	millor	règim,	perquè	defineix	“el	regne	de	les	lleis”.	

− Però	la	Monarquia	“també	és	una	República”49,	és	a	dir:	el	“millor	règim”.	

− La	 Democràcia,	 tal	 com	 la	 concep	 Rousseau	 en	 el	 seu	 Contracte	 social,	 és	
perillosa	i	totalment	desaconsellable	(inclús	irrealitzable),	doncs	–raó	suprema-	
“un	govern	tan	perfecte	no	li	convé	als	humans”,	només	“un	poble	de	déus	es	
governaria	democràticament”.	

																																																																																																																																																																																			
47	Jean	Touchard,	Historia	de	las	ideas	políticas,	Tecnos,	Madrid,	2013	(1961),	p.	329.	
48	P.e.	“que	no	se	note	el	empeño”.	
49	Contracte	social,		Llibre	III,	cap.	6.	
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Tot	 i	així	–típicament	rousseaunià-	Rousseau	s’absté	de	proposar	o	recomanar	una	o	
altra	 forma	 de	 govern:	 “Cada	 una	 és	 la	millor	 en	 alguns	 casos	 i	 la	 pitjor	 en	 altres”.	
Totes	les	formes	de	govern	són	corruptibles	i	tendeixen	a	trair	a	“la	sobirania”.		

	

La	formació	dels	ciutadans	(o	el	necessari	adoctrinament	dels	infants)		

Sigui	 quina	 sigui	 la	 forma	 de	 govern	 adoptada	 per	 un	 Estat,	 el	 més	 important	 per	
Rousseau	 és	 “la	 formació	 dels	 ciutadans”,	 tal	 com	 ha	 àmpliament	 desenvolupat	 a	
l’Emile,	a	Le	vicaire	saboyard	i	a	La	Nouvelle	Héloïse	(de	lectura	i	anàlisi	indispensables	
per	 entendre	 el	 Du	 Contrat	 Social	 i	 per	 assajar	 assabentar-nos	 d’on	 venen	 tants	
conceptes	 que	 emplenen	 els	 parlars	 de	 polítics	 i	 de	 politicòlegs	 (i	 que	 els	 ciutadans	
auditors	donem	per	sabuts	i	acceptables,	és	a	dir	donat	per	suposat	que	tots	–polítics	i	
politicòlegs	xerramecaires	 i	poble	de	tot	nivell	 i	condició-	estem	eficaçment	educats	 i	
il·lustrats,	som	“ciutadans	ben	formats”).	

Peix	que	es	mossega	la	cua:	per	tal	d’assegurar	l’existència	d’una	Voluntat	general	(en	
la	que	hi	 radica	 “la	 sobirania”)	 cal	 adoctrinar	els	 infants,	 “formar	als	 ciutadans”,	per	
mitjà	d’una	única	religió	(civil),	un	ideal	comú	de	civisme,	de	patriotisme,	de	virtut,	de	
solidaritat,	d’austeritat	(“frugalitat”)	i	d’obediència.	Tot	això	és	prerequisit	per	tal	que	
hi	 hagi	 una	 unànime	 Voluntat	 general	 (representada	 per	 “el	 sobirà”,	 el	 qual	
encomanarà	“al	millor”	que	redacti	les	lleis,	lleis	que	...).	Vet	aquí	la	tasca	de	l’escola	i	
la	necessitat	d’una	permanent	educació	(adoctrinament	monocolor)	dels	ciutadans.	

L’educació	(per	l’obediència)	és	la	principal	tasca	del	nou	Estat.	

	

Els	impostos	

Tot	això	(l’Estat	 ideal,	els	funcionaris,	els	adoctrinadors,	el	nou	clergat,	 ...)	ho	paguen	
els	ciutadans,	el	poble,	per	mitjà	dels	impostos.	En	tot	cas	i	circumstància,	doncs,	“els	
impostos	alts	són	bons	per	la	societat”.	

	

Sentit	

Donada	 la	manca	 de	 sentit	 de	 l’existir,	 es	 fa	 necessari	 donar	 als	 humans	 una	 religió	
(natural)	i	fer-los	creure	en	la	immortalitat	de	l’ànima	i	en	l’existència	d’un	déu	que,	si	
bé	ara	es	despreocupa	d’ells,	els	gratificarà	en	el	més	enllà.	“Sense	la	fe	no	existeix	cap	
veritable	virtut”	(el	bon	salvatge	ha	desaparegut	completament	i	irreversiblement).	
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Comentaris	a	l’obra	de	Rousseau		

− El	Contracte	social	es	convertí	en	el	“text	sagrat”	de	la	Revolució	Francesa	i	fou	
el	 llibre	 de	 capçalera	 de	molts	 líders	 revolucionaris,	 entre	 ells	 del	 sanguinari		
Maximilià	Robespierre,	pare	del	“Terror”	(amb	el	resultat	de	40.000	decapitats,	
la	majoria	sense	cap	judici	previ,	durant	el	“Regnat	del	Terror”).50	

− Lògicament	 i	 absurdament,	 l’Emile	 fou	 el	 llibre	 de	 capçalera	 (la	 base	 o	
fonament)	 del	 moviment	 educatiu	 progressista	 del	 segle	 XX.	 O	 això	 diuen:	
“Tant	 els	 moviments	 renovadors	 de	 finals	 del	 segle	 XIX,	 com	 els	 corrents	
escolars	 anarquistes,	 posaven	 a	 Rousseau	 com	 model	 precursor	 del	 seu	
pensament	 educatiu”.51	 ¿Llegiren,	 íntegrament,	 Rousseau	 aquests	
inqüestionables	renovadors	pedagògics?	

− En	el	Discurs	 sobre	 l’origen	de	 la	desigualtat	 dels	 humans,	 Rousseau	 lamenta	
que	haguem	abandonat	 la	forma	de	viure	solitària,	senzilla	(pobre)	 i	uniforme	
(monòtona)	“prescrita	per	la	natura”;	en	conseqüència,	abomina	de	la	cultura	i	
del	 progrés	 i,	 sobretot	 del	 pensar	 (“un	 estat	 contranatural”,	 “l’home	 que	
medita	 és	 un	 animal	 depravat”,	 ...).	 Pensar	 és	 el	 que	 ha	 donat	 origen	 a	 la	
propietat	privada,	a	la	guerra	i	“a	la	necessitat	de	les	lleis”.	Entra	aquí	Rousseau	
(com	en	tants	altres	temes)	en	l’aparent	total	contradicció	amb	l’expressat	en	
el	Contracte	social,	on	del	benefactor	 (i	obligat)	compliment	de	 les	Lleis	en	 fa	
emanar	el	bé	comú.	Contradicció,	però,	que	desapareix	si	es	té	en	compte	que	
les	 lleis	 són	 precisament	 necessàries	 i	 d’obligat	 compliment	 a	 conseqüència	
d’haver	 abandonat	 el	 beatífic	 estat	 salvatge.	 És	 per	 això	 que	 s’ha	 d’educar	
doctrinàriament	els	ciutadans	(caiguts	en	el	“pecat”	(ancestral)	de	voler	saber	i	
ser	propietaris),	és	per	aquesta	causa	“original”	que	cal	fer-los	obedients	a	les	
lleis	 de	 la	 voluntat	 general	 sobirana.	 Una	 conclusió	 en	 absolut	 present	 en	
l’ideari	de	l’Escola	Moderna.	

− Per	contra,	els	pares	de	la	citada	Escola	llibertaria	sí	coincidien	amb	Rousseau	
que	 “la	 societat”	 té	 la	 culpa	 dels	 delictes	 que	 cometen	 els	 humans;	 ells,	 de	
natural,	són	bons,	però	la	societat	i	la	mala-educació	els	han	pervertit,	malmès.	
En	 absolut,	 però,	 d’haver	 llegit	 i	 seguit	 sistemàticament	 Rousseau,	 haguessin	
coincidit	en	equiparació	del	“bon	salvatge”	amb	els	ortodoxament	bíblics	Adam	
i	Eva,	paradisíacs	i	innocents,	caiguts	tot	d’una	en	la	barbàrie	per	haver	menjat	
del	fruit	del	coneixement	i	condemnats,	per	això,	a	la	propietat	de	la	terra	i	dels		
ramats	que	es	veuen	obligats	a	 conrear	 i	 a	pasturar.	Els	humans	civilitzats,	al	
igual	que	els	estigmatitzats	a	perpetuïtat	descendents	d’Adam	i	d’Eva	pel	pecat	

																																																													
50	Rousseau	mor	una	dècada	(1778)		abans	de	l’esclat	de	la	Revolució	a	França	(1789).	
51	 Jordi	 Monés	 i	 Pujol	 –Busquets,	 “Ferrer	 en	 la	 tradición	 del	 pensamiento	 educativo	 libertario”,	 a	
J.Monés,	P.	Solà	i	L..	Miguel	,	Ferrer	Guardia	y	la	pedagogía	libertaria:	elementos	para	un	debate,	Icaria,	
Barna,	1980,	p.	33.	
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original,	 tenen	necessitat	d’un	 redemptor,	d’un	salvador	 (Crist)	o	d’un	sobirà,	
tenen	 obligació	 de	 complir	 amb	 els	 manaments	 de	 la	 Llei	 de	 Déu	 o	 de	 la	
Voluntat	general.	Si	no	haguessin	pecat	(pensat),	seriem	feliços.	Ara,	caiguts	en	
el	saber,	per	recuperar	ser	feliços	(la	gran	utopia	i	mentida:	la	possibilitat	de	la	
felicitat)	 hem	 de	 complir	 la	 Llei	 o	 les	 lleis.	 Ara	 hem	 d’	 ”anar	 a	 doctrina”	
(catecisme)	 o	 a	 l’escola	 adoctrinadora,	 l’objectiu	 dels	 quals	 és	 inculcar-nos	 el	
deure	d’acatar		les	lleis.	

És	evident	que	Francesc	Ferrer	Guardia	(1859-1909),	fundador	de	L’Escola	Moderna	a	
Catalunya,52	 malgrat	 el	 parer	 d’historiadors	 de	 la	 pedagogia	 llibertaria	 del	 període	
1868-1910,	no	pogué	 inspirar-se	en	els	principis	 rousseaunians.53	Tampoc	 les	Escoles	
lliures	(Summerhill)	d’A.	S.	Neil	 (1883-1973)	poden	rebre	aquesta	etiqueta.	Llevat,	en	
els	dos	casos,	pel	que	fa	a	l’acceptació	acrítica,	ben	intencionada,	genèrica	i	bàsica	de	
la		“bondat	original	dels	essers	humans”.	

	

Rousseau	o	la	paradoxa	dels	progrés	

Si	s’accepta	l’enormitat	de	barbaritats	i	insensateses	del	que	es	formula	i	s’expressa	en	
el	Contracte	social	i	en	l’Emile,	tal	com	van	fer	els	revolucionaris	del	final	del	XVIII	i	del	
XIX,	així	com	els	progressistes	del	XX	(espècimens	 inexistents	en	el	segle	XXI,	ara	per	
ara),	és	evident	que	no	estem	fets	per	pensar	(sinó	per	repetir	acríticament).	

	

Petit	excursus	a	Rousseau	hic	et	nunc54			

Quan	algú	diu	“la	Constitució,	que	ens	l’hem	donat	tots”	(alguns	ho	repeteixen	sovint),	
està	equiparant	la	Constitució	amb	la	Voluntat	general,	atorgant	al(s)	redactor(s)	de	la	
Constitució	l’autoritat	indiscutible	del	sobirà.	

Quan	un	govern	aplica	un	determinat	article	de	la	Constitució	(el	155,	per	exemple)	 i	
l’obligació	d’acatar-lo,	està	aplicant	la	literalitat	del		Contracte	social	de	Rousseau	amb	
l’argument	del	bé	comú	i	l’abdicació	obligada	de	la	llibertat	d’escollir.	

Quan	un	govern	o	poder	executiu	esdevé	alhora	poder	judicial	(quan	el	poder	judicial	
esdevé	braç	obedient	del	poder	executiu),	emparant-se	en	l’autoritat	imperativa	de	la	
Voluntat	 general	 (La	 Constitució	 “que	 tots	 ens	 hem	 donat”),	 exercint	 la	 violència	 i	
privant	 de	 llibertat	 als	 dissidents,	 converteix	 l’Estat	 on	 aquests	 fets	 es	 donen	 en	 un	
règim	autoritari	i	no	democràtic,	tal	com	el	va	somiar	i	proposar	Rousseau.	

																																																													
52	Executat	pel	govern	espanyol	el		13	d'octubre	de	1909.	
53	V.	F.	Ferrer	Guardia,	La	Escuela	Moderna,	Tusquets,	Barna.,	1976	(1912).	
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/pedagogia/escuelamoderna/13.html	
54	Encara	que	també	hic	et	nunc	i	a	tot	arreu.	
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Els	il·lustrats	radicals	(que	han	canviat	el	“pensament”	d’Occident)		

No	ens	cal	haver	llegit	Meslier,	La	Mettrie,	Helvétius	i	d’Holbach	(i	ni	tants	sols	tenir-ne	
notícia	de	la	seva	existència)	per	entendre	i	pensar	“el	món”	(i	el	lloc	que	hi	ocupem)	
com	alguns	(en	trànsit)	ho	conceben	(concebem)	tot	plegat	avui.	Però	sí	cal	que,	abans,	
alguns	 pensaires,	 els	 primers	 en	 el	 seu	 moment,	 haguessin	 trencat	 amb	 la	 inèrcia	
repetitiva	 i	 expressat	 idees	 noves.	 Cal,	 també,	 que	 els	 continguts	 de	 les	 obres	
d’aquests	autors	haguessin	recalat	en	altres	ments	i	que,	afectades,	algunes	comencin	
a	 veure-ho	 tot	 a	 través	 d’una	 nova	 òptica.	 I	 cal	 que	 la	 taca	 d’oli	 de	 la	 nova	 visió	
s’escampi,	de	generació	en	generació,	creant	un	nou	“estat	d’opinió”	que	contraresti	el	
vell	(l’antiga	òptica).	

De	 la	mateixa	 forma	que	 calgué	que	 La	Mettrie,	Helvétius	 i	 d’Holbach	 (els	 il·lustrats	
radicals	que	ara	considerarem)	haguessin	llegit	Locke,	Hume	...,	contrarestant	lectures	
acrítiques	de	 la	Bíblia,	 sermons	 i	prèdiques	de	clergues	 i	 jesuïtes	 i	els	estats	d’opinió	
dominants.	 Igualment	 fou	necessari	que	el	modest	rector	de	poble,	Meslier,	a	més	a	
més	dels	textos	etiquetats	de	sagrats	 i	dels	Pares	de	 l’Església,	hagués	disposat	de	 la	
lectura	 de	 Pascal	 i	 de	Montaigne.	 Ha	 calgut,	 per	 no	 remuntar-nos	més	 enrere,	 que	
aquest	 pobre	 capellà	 rural	 de	 les	 Ardenes	 hagi	 tornat	 a	 aplicar	 el	 “sentit	 comú”	
(abandonat	feia	dos	mil·lennis	i	mig)	 i	es	poses	a	mirar	i	veure	el	que	hi	ha	i	s’ha	i	es	
pot		veure	i	en	tregui	la	conclusió	que	la	realitat	(que	veu)	en	absolut	coincideix		amb	el	
que	 li	 han	 dit	 que	 ha	 de	 veure;	 cal	 que	 es	 tregui	 les	 ulleres	 deformadores	 (teologia	
dogmàtica).	I	calgué	que	tot	d’una	hagués	esclatat	la	tempesta,	la	“revelació”	i	que	tot	
el	 fossilitzat	 pensar	 tradicional	 es	 mostrés	 com	 una	 grandiosa	 i	 incommensurable	
ensarronada.	 Fou	 precís	 que	 la	 mentida	 i	 l’absurditat	 haguessin	 arribat	 a	 un	 grau	
intolerable	 de	 saturació	 i	 que	 es	 fes	 impossible	 que	 algú	 no	 veiés	 que	 “el	 rei	 anava	
despullat”.	

Vet	 aquí	 la	 dinàmica	 inherent	 a	 una	 (lenta	 i	 difícil)	 genealogia	 del	 pensar	 (de	 l’anar	
pensant).	 En	 aquest	 sentit,	 en	 el	 segle	 XVIII	 (després	 de	Crist;	 i	 després	 de	 vint	 i	 un	
segles	de	Plató),	a	França	(capital	París)	és	produeix	un	punt	d’inflexió	del	pensar.	Algú	
(alguns),	 signe	 de	 l’època	 i	 del	 lloc,	 diu	 (diuen)	 “Prou!”.	 Amb	 l’afegit	 que	 ho	 feren		
astutament:	 bé	 deixant-ho	 escrit	 i	 amagat	 (fins	 després	 de	 morir),	 emprant	
pseudònims	i	estranyant-se	o	exiliant-se,	tenint	cura	que	la	seva	obra	i	ells	mateixos	no	
fossin	extingits	per	la	foguera	o	per	“l’excavadora”55.	

Els	més	 agosarats	 (els	 radicals)	Meslier,	 La	Mettrie,	 Helvétius	 i	 d’Holbach),	 situats	 a	
recer	 de	 la	 intempèrie	 repressora	 pel	 secret,	 alhora	 que	 recolzats	 per	 una	 àmplia	
erudició	 i	per	una	incipient	 innocència,	enterren	Déu	i	ànima,	deconstrueixen	l’edifici	
del	cristianisme,	ho	materialitzen	tot,	abominen	dels	dèspotes	i	reformulen	una	nova	

																																																													
55	V.	JMa	Uyà,	“La	ignorància”,	a	Ànima	Civil,	2000-2007,	Ed.	Proa,	Barna.,	2008,	p.p.	72-73.	
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ètica	i	un	sentit	de	l’existir	radicalment	hedonistes.	Ateus,	anticatòlics	i	antireligiosos,	
materialistes,	revolucionaris	i		hedonistes,	...	inauguren	el	pensar	en	l’època	moderna.	

	

Jean	Meslier	(1664-1729),	el	capellà	ateu	

Capellà	 catòlic,	 rector	 durant	 40	 anys	 d’una	 parròquia	 de	 poc	 més	 d’un	 centenar	
d’”ànimes”	(Étrépigny,	Ardenes,	al	nord	de	França,	a	la	Xampanya),	Jean	Meslier	seria	
un	desconegut	total	de	no	haver	caigut	en	mans	de	Voltaire	un	manuscrit	trobat	en	el	
moment	de	la	seva	mort.	El	títol	en	sí	 	és	poc	suggeridor:	Mémorie	des	pensés	et	des	
sentiments	 de	 Jean	 Meslier,	 cure	 d’Étrépgny	 et	 Balaives.56	 Els	 subtítol,	 però,	 és	
manifestament	estimulant	i	un	clar	anunci	dels	continguts:	

Sobre	una	part	dels	errors	i	dels	enganys	en	la	guia	
i	el	govern	dels	homes,	en	què	es	veuen	demostracions	clares	i	evidents	de	la	vanitat	

i	la	falsedat	de	totes	les	divinitats	i	religions	del	món,	
per	tal	que	sigui	lliurada,	despès	de	la	seva	mort,	

als	seus	parroquians,	
perquè	els	serveixi	de	testimoni	de	veritat,	

a	ells	i	a	tots	els	seus	semblants.	
In	testimoniis	illis,	et	gentilibus.	

Aquest	 és	 el	 resultat	 de	 40	 anys	 de	 reflexió,	 condensats	 en	 més	 de	 mil	 pàgines	
manuscrites	amb	una	ploma	d’oca,	redactades	al	llarg	dels	darrers	10	anys	(1719-1729)	
de	vida.	Del	definitiu	en	fa	4	còpies,	previsor	que	el	treball	no	acabi	reduït	a	cendres	en	
una	 llar	 de	 foc	 parroquial	 o	 en	 una	 pira	 pública.	 Salvat	 per	 rectors	 veïns,	 amics	 i	
còmplices	secrets	de	Meslier,	quan	aquest	mor	als	65	anys	d’edat	((1729),	el	manuscrit	
comença	 lentament	a	córrer	per	mitjà	de	còpies	 i	distribucions	clandestines.	Trenta	 i	
tres	anys	més	tard,	el	1762,	Voltaire,	alhora	fascinat	i	escandalitzat,	n’edita	(Testament	
de	 J.	 Meslier)	 no	 només	 un	 extracte	 sinó	 també	 una	 edulcoració,	 és	 a	 dir:	 un	 text	
censurat.	 Tant	 radical	 era	 la	 confessió	 i	 argumentació	 de	 l’ateisme	que	 s’hi	 feia	 que	
Voltaire,	 deista,	 la	 va	 disfressar	 i	 falsificar.	 També	 Diderot	 va	 divulgar	 extensos	 i	
seleccionats	talls	de	l’obra	de	Meslier.	Per	sort	i	per	fi,	un	altre	il·lustrat,	aquest	radical	
i	 ateu,	 el	 baró	 d’Holbach,	 publicà	 en	 versió	 íntegra	 l’obra	 pòstuma	 del	 rector	
juntament	 amb	 el	 seu	 Testament	 (Le	 bon	 sens	 du	 Curé	 Jean	 Meslier).	 Preludiant	 i	
durant	 la	Revolució	Francesa,	 l’èxit	de	 l’obra	 i	 l’autor	fou	total.	Des	d’aleshores,	amb	
diferents	títols,	la	Mémorie	des	pensés	de	Meslier	no	ha	deixat	de	publicar-se	a	França.	
Diferents	graffitis	durant	el	maig	del	68	en	citen	 frases,	 les	parodien	o	 s’inspiren.	 La	
Rússia	 soviètica,	 per	 inspiració	 de	 Lenin,	 honorà	 la	memòria	 de	Meslier	 en	 l’obelisc	

																																																													
56	Meslier,	Memoria	contra	la	religión,	Laetoli,	Pamplona,	2010,	726	p.	(primera	edició	íntegra	del	text	
de	 la	Memòria	 	de	Meslier	en	 castellà).	Un	compendi	dels	paràgrafs	més	 significatius,	en	 traducció	al	
català	 (de	Lluís-Anton	Baulenas)	es	 troba	a	 Jean	Meslier,	Memòries	d’un	capellà	que	no	creia	en	Déu,	
Viena	Ed.,	Barna.,	2015,	89	p.	
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dedicat	Als	il·lustres	pensadors	i	 lluitadors	per	l’emancipació	dels	treballadors,	erigit	a	
Moscou,	 en	 els	 jardins	 Alexandre	 (al	 costat	 del	 Kremlin),	 on	 hi	 figuren	 els	 noms	 de	
Marx,	 Engels,	 Liebknecht,	 Lassalle,	 Bebel,	 Campanella,	 Meslier,	 Winstalley,	 Moro,	
Saint-Simon,	 Vaillant,	 Fourier,	 Jaures,	 Proudhom,	 Bakunin,	 Tchernishevski,	 Lavrov,	
Mijailovski	i	Plejanov.57	

	

Genealogia	del	pensar	de	Jean	Meslier	

Aïllat,	 durant	 els	 darrers	 40	 anys	 de	 la	 seva	 existència	 de	 65,	 en	 la	 seva	 parròquia	
(manté	relació	només	amb	dos	altres	capellans	rurals).	La	seva	biblioteca	és	limitada:	
La	 Bíblia,	 els	 escrits	 dels	 Pares	 de	 l’Església,	 actes	 dels	 Concilis,	 alguns	 autors	 llatins	
(Titus	 Livi,	 Sèneca,	 Tàcit,	 i	 Flavi	 Josefo)	 i,	 dels	 “moderns”,	 Montaigne,	 Vanini,	 La	
Bruyère58,	 La	Boétie59,	Pascal60,	Malebranche61,	 	Bayle62	 i	 Fénelon63...	En	 total	menys	
de	50	llibres.	

El	seus	despertadors	del	pensar	són,	nuclearment	i	decisivament,	Montaigne	(Essais)64	
i	Fénelon	(Démonstration	de	l’existence	de	Dieu,	ple	d’anotacions	al	marge),	la	lectura	
reposada	 dels	 quals	 li	 suggereix	 el	 que	 acaba	 resumint	 definitivament	 en	 el	 miler	
d’atapeïdes	 pàgines	manuscrites,	 que	 torna	 a	 copiar	 en	 tres	 exemplars	 dedicats	 als	
seus	“estimats	amics”	parroquians,	els	quals	espera	ho	llegeixin	havent	ell	mort.		

	

El	Pròleg	

En	 el	 Pròleg	 de	 la	 Memòria,	 Meslier,	 amb	 un	 to	 quasi	 tendre,	 explica	 les	 raons	
d’aquesta	voluntat	de	“parlar-vos	un	cop	mort”.	“No	vaig	voler	exposar-me	durant	 la	
vida,	 a	 la	 indignació	 dels	 altres	 religiosos	 ni	 a	 les	 crueltats	 dels	 tirans,	 els	 quals	 no	
trobarien	pas,	segons	el	seu	criteri,	cap	turment	prou	rigorós	per	castigar	una	temeritat	
com	aquesta.	(...)	No	crec	pas	tampoc	que	us	posés	gaire	contents	veure’m	perseguit	i	
tiranitzat	per	aquesta	causa”,	escriu	Meslier.	65	“Que	els	sacerdots,	els	predicadors,	els	

																																																													
57	L’obelisc	ha	estat	enderrocat		a	l’any	2013.	
58	Jean	de	La	Bruyere	(1645-1696).	Caracteres	de	Théophraste,	traduits	du	grec,	avec	les	caratères	ou	le	
moeurs	de	ce	siècle	(1688).	
59	Discurs	de	la	servitud	voluntària	(1556).	
60	Blaise	Pascal	(	1623-1662),	Les	pensés,	Le	clun	français	du	libre,	París,	1954,	1090	p.	
61Nicolas	 Malebranche	 (1638-1715),	 hipercartesià	 i	 ocasionalista	 (ànima	 i	 cos	 són	 absolutament	
independents	una	de	 l’altra;	 l’aparent	acció	de	 l’ànima	sobre	el	cos	no	és	altra	cosa	que	una	“ocasió”	
divina	per	actuar	Déu	sobre	els	humans),	teista	i	panteista,	…	
62	Pierre	Bayle	(1647-1706),	Diccionario	histórico	y	crítico,		KRK,	Oviedo,	2012.	
63	 François	 de	 Félelon	 (1651-1715),	 pietista,	 autor	 de	 Fábulas	 y	 opúsculos	 diversos.	 Compuestos	 en	
francés	para	la	educación	del	duque	de	Borgoña,	Espasa	Calpe,	1932	i	de	Demonstration	de	l'existence	
de	Dieu	tirée	de	la	connoissance	de	la	nature.	
64	Michel	du	Montaigne	(1533-1592),	Oevres	completes,	É.	du	Seuil,	París,	1978,	623	p.	Ensayos,	2	vol.,	
Cátedra,	Madrid,	1992,	421	i	530	p.	
65	Memòries	d’un	capellà	que	no	creia	en	Déu,	Viena	Ed.,	Barna.,	2015,	89	p.,	pàg.	33.	
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doctors	 i	 tots	els	 fautors	de	mentides	s’escandalitzin	tant	com	vulguin	 i	que	s’enfadin	
amb	mi	 tant	 com	 vulguin	 després	 que	 sigui	mort.	 Si	 volen,	 que	 em	 tractin	 aleshores	
d’impiu,	apòstata,	blasfemador	 i	ateu.	Que	em	carreguin	d’injúries	 i	malediccions	 (...)	
Que	facin	amb	el	meu	cos	el	que	vulguin;	que	 l’esqueixin,	que	el	 facin	miques,	que	el	
rosteixin,	que	el	guisin	i	que,	si	els	ve	de	gust,	se’l	mengin	acompanyat	d’un	bon	suc”.66	

	

El	sistema	filosòfic	de	Jean	Meslier	

Déu	

Déu	no	existeix.		

¿Com	ho	sé?:	ho	sé	de	forma	“clara	i	convincent”67.	Si	realment	existís	no	permetria	ni	
el	dolor	ni	la	injustícia	(un	déu	així	“no	val	la	pena”	i	si	no	val	la	pena	“és	que	no	hi	és”,	
doncs	 “si	 no	 hi	 ha	 ningú	 que	 ho	 impedeixi,	 vol	 dir	 que	 no	 hi	 ha	 cap	 déu”.68	 “¿Com	
podem	refiar-nos	d’un	déu	que	condemna	a	l’infern	per	tota	l’eternitat	a	criatures	que	
(pretesament)	ell	ha	creat?”.		

Meslier	diu,	sense	embuts,	el	que	potser	–amb	embuts-	Spinoza	ni	pogué	ni	s’atreví	a	
escriure.	Res	de	deisme,	panteisme	o	d’agnosticisme,	en	Meslier:	“No	hi	ha	Déu”.	Déu	
és	una	idea,	una	ficció,	una	ensarronada.	Punt.	

Sense	 embuts,	 mirant-ho	 “des	 de	 dins”	 (de	 l’Església),	Meslier	 qualifica	 els	 creients	
cristians	 de	 deícoles,	 cristícoles,	 teocristícoles,	 “els	 cartesians”,	 “els	
col·laboracionistes”,	 “seguidors	estúpids	d’una	secta	d’adoradors”,	 ...	 i	 al	 Jesucrist	de	
fanàtic	mort	de	gana,	entabanador,	...	

“Tots	els	 infants	són	ateus”	 i	si	acaben	creient	és	“per	 la	paraula	d’aquells	que	no	en	
tenen	més	idea	(de	Déu)	que	els	mateixos	(època	Putic)	infants”.	“Les	nostres	dides	són	
els	nostres	primers	teòlegs.	Elles	parlen	de	déu	als	 infants	 igual	que	els	hi	parlen	dels	
homes-llops	(loups-garous)	”.	Mer	adoctrinament.	

Totes	les	religions	són	irracionals	(“en	particular	la	catòlica”).	¿Proves?.	Al	llarg	de	97	
capítols,	Meslier	en	recull	i	en	argumenta	vuit:	

1. Les	 religions	 es	 contradiuen	 entre	 elles	 i	 a	 dins	mateix	 del	 seu	 discórrer.	 Les	
Escriptures	estan	plenes	de	mentides,	d’errors,	de	manipulacions,	falsificacions	
i,	sobretot	de	“beneiteries”	i	extravagàncies,	una	vertadera	“estafa	metafísica”	
(p.e.	la	Trinitat	o	l’hòstia	consagrada:	“un	ídol	de	pasta	de	farina”).	

2. “La	creença	cega”(la	fe)	es	contradiu	amb	“la	raó”	(les	llums	naturals).	

3. 	Les	profecies	són	relats	delirants	(“cosa	de	bojos”,	beneiteries).	

																																																													
66	P.	35.	
67	Recordis	la	forma	“clara	i	distintiva”	de	Descartes.	
68	Cf.	Amb	l’argument	ontològic	de	(sant)	Anselm	i	el	de	Descartes.	
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4. Mai	s’ha	complert	cap	profecia.	

5. La	“moral	cristiana”	contradiu	tot	el	que	la	natura	evidència.	

6. Les	 religions,	 concretament	 la	 cristiana,	 són	 un	 clar	 aliat	 i	 còmplice	 de	 les	
tiranies	polítiques	(“permeses	i	autoritzades	per	l’Església”).	

7. Sempre	hi	ha	hagut	ateus	(“l’ateisme	és	una	idea	més	vella	que	l’anar	a	peu”,	
ho	resumeix	Onfray69).	

8. L’ànima	és	mortal.	

	

Humà	

L’humà	és	un	cos;	no	hi	ha	ànima	espiritual	(materialisme	monista).	

L’ànima	no	és	ni	espiritual	ni	immortal.	Això	que	rep	el	nom	d’ànima	de	l’humà	és,	per	
Meslier,	material,	 “tancada	 dins	 del	 cos”,	 una	 “funció	 de	 la	 natura”,	 immanent	 (per	
existir	en	té	prou	amb	ella	mateixa).	

Un	cos	viu	és	“una	mena	de	modificació	i	fermentació	continuada	de	la	matèria”.	

El	 psiquisme	 (el	 pensament)	 és	 una	 manera	 de	 ser	 i	 d’actuar	 de	 la	 matèria.	 “Els	
pensaments	 i	 les	 sensacions	 no	 són	 altra	 cosa	 que	 diferents	 modificacions	 i	
fermentacions	de	la	matèria”.	

El	 comú	 dels	 humans,	 constata	Meslier,	 pateix	 crònicament	 –sense	 especificar	 si	 la	
causa	és	aquesta	 fermentació	de	 la	matèria-	d’un	“humor	groller	 i	 ferotge”.	Per	això	
“va	caldre,	en	altres	temps,	distreure’ls	i	enganyar-los	amb	pràctiques	religioses	vanes	i	
supersticions	a	fi	de	mantenir-los	controlats	més	fàcilment”.70	

No	 hi	 ha	 cap	 vida	 després	 de	 la	 vida.	 L’esser	 és	 la	materialitat	 de	 la	 seva	 fisiologia.	
Quan	la	dinàmica	de	la	vida	s’atura,	s’ha	acabat	tot.	

	

	Animalista		

“Senyors	 cartesians	 –escriu	Meslier-	el	 fet	que	 les	bèsties	no	parlin	 com	vosaltres	 en	
llatí	o	francès...	això	no	vol	dir	que	no	tinguin	els	seus	dolors	i	els	seus	mals,	tant	com	
els	 seus	 plaers	 i	 les	 seves	 alegries”.	 Els	 animals	 no	 són	 màquines	 privades	 de	
coneixement	ni	de	sentiments.	

	

	

																																																													
69	M.	Onfray,	Els	ultres	de	les	llums,	Ed.	De	1984,	Barna.,	Barna.,	2007,	p.	49.	
70	P.	33.	
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Cosmos	

La	matèria,	això	és	tot.	La	matèria	és	dinàmica:	“tot	és	moviment,	 tot	es	transforma,	
tot	progressa”.	

La	matèria	obeeix	lleis.	

	

Ètica	

“¿Quina	 moral	 hauríem	 de	 tenir	 si	 nosaltres	 imitéssim	 a	 aquest	 déu	 venjatiu	 i	
terrible?”.		

La	“moral	cristiana”	és	nefasta,	generadora	de	sotmesos,	d’humiliats	i	de	resignats.	Els	
capellans	 són	 “ministres	 de	 l’error	 i	 de	 la	 iniquitat”.	 Els	 cristícoles	 no	 tenen	 ètica,	
només	tenen	prejudicis	i	“dolorisme”.	

És	 ètic	 el	 gaudi	 (ètica	 de	 la	 felicitat,	 “moral”	 eudaimonista).	 Tot	 comportament	 que	
procura	la	felicitat	per	a	tot-hom	és	un	comportament	ètic.		

	

Política	

Comunisme	 utòpic.	 La	 terra	 s’ha	 de	 repartir.	 Cap	 reforma.	 Desobediència.	 Lluita	 de	
classes.	 Atac	 frontal	 contra	 totes	 les	 formes	 de	 servitud	 i	 maltractament	 (inclòs	 el	
matrimoni	 indissoluble,	 el	 turment	 dels	 animals,	 el	 sotmetiment	 dels	 fills	 als	 pares,	
dels	pagesos	als	senyors,	dels	súbdits	al	monarca	i,	evidentment,	als	capellans).		

Revolució.	 Quina	 aberració	 això	 de	 “parar	 l’altra	 galta”.	 Prou	 de	 patacades,	 de	
robatoris,	 d’abusos,	 d’explotació,	 ...	 Assassinem	 els	 tirans.	 Que	 els	 poderosos	 i	 els	
nobles	siguin	“penjats	i	escanyats	amb	els	budells	dels	capellans”:	“que	le	dernier	des	
rois	 fût	 étranglé	 avec	 les	 boyaux	 du	 dernier	 prête”.	 Tiranicidi.	 Hem	 de	 “colpejar	 o	
apunyalar	tots	aquests	odiosos	monstres	i	enemics	del	gènere	humà”.71	Es	tracta	de	fer	
justícia	 d’un	 cop,	 es	 tracta	 d’una	 ètica	 despietada	 (no	 hi	 ha	 d’haver	 pietat	 per	 les	
persones	que	no	en	tenen).	¿Què	si	no	es	mereix	Luis	XIV,	el	sobirà	de	torn?:	 lladre,	
usurpador,	rapinyaire,	criminal,	explotador,	pare	de	totes	les	injustícies	i	misèries	de	la	
població,	 ...,	 secundat	per	 la	 tropa	de	nobles	 i	 rics	 “esquenadrets”,	 jutges,	 advocats,	
escrivans,	 notaris,	 procuradors,	 inspectors	 (“personal	 del	 món	 de	 la	 injustícia”),	
funcionaris,	soldats	i	policies,	recaptadors	d’impostos,	bisbes	i	capellans,	...	

¿La	 revolució	 per	 fer	 què?	 Per	 establir	 la	 república	 dels	 iguals	 (on	 l’única	 llei	 sigui	
l’emanada	 del	 dret	 natural,	 el	 jusnaturalisme),	 dels	 humans	 lliures,	 on	 tot	 bé	 sigui	
comú.	És	a	dir:	égalité,	liberté	et	fraternité.72	

																																																													
71	O.c.	III,	133.		
72	Una	fórmula	que	treu	de	Fénelon.		
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Més:	comunalista	(hem	d’abolir	la	propietat	privada	i	viure	en	comunitat),	anarquista	
(sense	lleis)	i	internacionalista	(cooperació	mútua	entre	totes	les	nacions).	

Proposa	 un	 hedonisme	 social	 utòpic:	 la	 felicitat,	 el	 benestar,	 la	 gaubança,	 fins	 ara	
individual	i	només	a	l’abast	de	pocs	(i	ves	a	saber	si	per	massa	temps)	ha	de	ser	un	bé	i	
un	dret	col·lectiu	i	permanent,	“ara	i	aquí”	(res	de	per	“més	enllà”).	

Per	 aconseguir	 tot	 això	 -a	 més	 de	 la	 insubmissió,	 la	 desobediència,	 la	 sedició,	 la	
revolució	i	de	netejar	el	lloc,	el	regne	i	el	món	de	“rapinyaires”-,	i	millor	abans	de	tot	
això,	 hem	 de	 descristianitzar	 la	 cultura	 i	 construir	 una	 filosofia	 postcristiana,	
monolíticament	atea.	

	

Estètica	

Com	tots	els	pensaires	del	XVIII,	 l’estètica	no	els	ocupa.	Ni	un	mot	sobre	 l’horripilant	
art	rococó.	Cal	inferir	que	Meslier	avalua	com	bell	allò	que	és	plaent;	per	exemple	un	
cos	de	dona	 jove	 (en	 tot	 cas	Meslier,	mascle	 i	 capellà,	 en	deriva	 la	 font	de	 “tots	 els	
plaers	 naturals	 del	 cos”).	 “...Quoi,	 dieu!	 ¿Un	 dieu	 infiniment	 bon	 voudrait	 fer	 brûler	
éternellement	 dans	 les	 flames	 effroyables	 de	 l’enfer	 des	 jeunes	 gens	 pour	 avoir	
seulement	pris	ensemble	qualques	moments	de	plaisir?”	

	

Sentit	

Existir	és	una	dissort,	un	enuig.		La	manca	de	sentit	de	l’existir	s’ha	de	compensar	amb	
el	plaer,	“l’agradable	atracció	de	la	natura”.	¿En	nom	de	què	s’ha	de	rebutjar	el	plaer,	
si	 per	 la	 seva	 satisfacció	 el	 cos	 està	 ben	 equipat?.	 ¿Quina	 mena	 de	 déu	 pervers	 i	
retorçat	 podria	 haver	 dotat	 el	 cos	 amb	 sensacions	 desitjables	 i	 alhora	 prohibir-los	
obtenir-les?	 Meslier	 no	 fa	 cap	 crida	 a	 la	 disbauxa,	 al	 llibertinatge	 desenfrenat;	
simplement,	senzillament,	fa	un	elogi	dels	plaers	naturals.	Sense	aquestes	satisfaccions	
¿quin	sentit	li	queda	al	transitar	per	una	“vall	de	llàgrimes”?	Existir	i	durar,	i	treure’n	el	
plaer	possible.	Potser	també	assabentar-se	i	deslliurar-se	de	l’enorme	ensarronada.	

En	el	Pròleg	del	seu	text	(llibre	de	mil	pàgines),	Meslier	proposa	als	seus	“semblants	i	
estimats	 amics”	 que	 mentre	 els	 toqui	 existir,	 momentàniament,	 mentre	 no	 es	
produeixi	el	gran	canvi	(la	revolució),	ho	aprofitin	per	gaudir	i	cercar	de	donar	un	sentit	
a	 la	manca	de	 sentit	 de	 l’existir73,	 pal·liant	 també	aquesta	dissort	deixant	de	 formar	
part	de	“la	multitud	de	pietosos	ignorants	...”.	

																																																													
73	Avançat	de	la	logoteràpia	de	Viktor	E.	Frankl	(L’home	a	la	cerca	de	sentit,	Ed.	62,	Barna.,	2005	(1977),	
241	p.)	i	de	Irvin	D.	Yalom	(Psicoterapia	existencial,	Herder,	1984	(1980),	641	p.).		
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Julien	Offray	de	La	Mettrie	(1709-1751)	

Metge-filòsof74,	anti	Plató,	anti	Descartes,	antiracionalista	(anomena	“els	especulatius”	
als	 racionalistes),	 anticreacionista,	 avançat	 animalista	 (antiespecista),	 ...	 materialista	
vitalista	dinàmic,	...	esdevé	un	importat	i	significatiu	graó	en	la	difícil	i	lenta		genealogia	
del	pensar.	

El	seu	lema	fou:	“No	existeix	més	coneixement	que	el	científic”.	En	tot	cas,	ell	no	fou	un	
científic	 experimental.	 El	 seu	 mètode	 fou	 l’observacional	 (inauditament	 auto-
observacional).	

De	fet,	tot	va	començar	quan	amb	motiu	de	patir	un	procés	febril	(infecciós,	diem	avui)	
va	 procedir	 a	 auto-observar-se	 i	 constatar	 que	 quan	 tenia	 el	 pols	 accelerat	 i	 la	
temperatura	corporal	alta,	també	se	li	accelerava	el	pensament	(probablement	patint	
un	 deliri	 febril),	 arribant	 així	 a	 la	 conclusió	 que	 els	 fenòmens	 psíquics	 (el	 pensar)	
estaven	tan	 intrínsecament	 lligats	als	físics	(augment	de	temperatura,	acceleració	del	
ritme	cardíac,	...)	que	tot	plegat	era	una	manifestació	d’un	mateix	i	únic	canvi	material	
(orgànic).	

Semblant	 “revelació”	 el	 va	 portar	 a	 escriure	 i	 publicar	 la	Història	 natural	 de	 l’ànima	
(1745);	un	vertader	escàndol,	que,	malgrat	editar-se	de	forma	anònima,	l’obligà	a	fugir	
de	la	seva	França	natal	(Saint-Maló)	.	Establert	a	Leiden	(Països	Baixos),	escriu,	en	estat	
no	pas	massa	reposat,	un	reguitzell	d’obres:	Politique	du	Médecin	de	Machiavel	(1746),		
École	 de	 la	 Volupté	 (1746,	 1747)	 i	 el	 gruix	 de	 la	 seva	 teoria	 materialista:	L’home	
Màquina,	L’Home	Plante,	Discours	 sur	 le	bonheur	o	Anti-Séneca75,	 L'Homme	plus	que	
Machine	i		Ouvrage	de	Pénélope	ou	Machiavel	en	Médecine,	tots	ells	publicats	a	l’any	
1748	de	forma	anònima	o	amb	el	pseudònim	d’Aletheius	Demetrius.	Seguiran	Sistema	
de	Epicur	(1750)	i	L'Art	de	Jouir	(1751)	també	anònims.	

Una	nova	revelació	o	“il·luminació	filosòfica”	se	li	donà	a	La	Mettrie	en	ocasió	de	patir	
un	síncope	(desmai)	durant	una	batalla	(“operació	militar”),	confirmant	per	mitjà	d’una	
nova	 auto	 observació	 l’unionisme	 d’ànima	 i	 de	 cos	 (psicosomàtica)	 i	 la	 inexistència	
d’una	res	cogitans	i	d’una	res	extensa	separades,	anant	cada	una	pel	seu	costat.	76	

Foren	 sobretot,	 però,	 els	 seus	 plantejament	 hedonistes	 radicals	 els	 que	 més	
escandalitzaren	a	molts	dels	seus	contemporanis,	acabant	per	exiliar-se	o	estranyar-se	
finalment		a	Berlín,	sota	la	protecció	de	Frederic	el	Gran,	on	mor.	

	

																																																													
74	Els	seus	estudis,	però,	foren	de	teologia	(escola	jansenista).	
75	 Traité	 de	 la	 vie	 heureuse,	 par	 Sénèque,	 avec	 un	 Discours	 du	 traducteur	 sur	 le	même	 sujet,	 a	 Obra	
Filosófica.	Madrid:	Editora	Nacional.	1983.	455p.	
76		V.	Discours	preliminaire,	1751.	
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Sistema	filosòfic	(feble)	de	La	Mettrie	77	

Déu	

Quan	 a	Déu,	 La	Mettrie	 no	 va	 gaire	més	 enllà	 d’Spinoza.	 “Només	 existeix	 una	 única	
substància	 modificada	 diversament:	 la	 matèria”.	 Ergo:	 cas	 que	 quelcom	 que	
anomenem	Déu	 existeixi	 “es	 confon	 amb	 la	matèria”.	 Si	 tot	 és	Matèria,	 déu	 també.	
Panteisme,	doncs.	

Com	 tots	 els	 altres	 il·lustrats	 contemporanis,	 a	Crist	 no	 se	 l’esmenta.	De	 fet,	 la	 seva	
filosofia	 s’oposa	 punt	 per	 punt	 a	 la	 doctrina	 cristiana.	 La	Mettrie,	manté	 per	 inèrcia	
(pensar	costa)	 i	per	prudència	(conatus)	el	mot	sacrosant	de	Déu	 (i	el	d’ànima),	però	
amb	un	significat	que	no	és,	en	absolut,	el	mateix	que	se’ls		hi	ha	vingut	donant	durant	
mil·lennis.		

	

Cosmos		

Cosmos,	 humà,	 déu,	 ...	 tot	 és	 matèria.	 A	 l’Univers,	 que	 és	 la	 única	 realitat,	 tot	 és	
matèria.	La	matèria	s’organitza	en	diferents	formes	de	complexitat:	pedres,	aigua,	aire,	
plantes,	animals,	humans,...	

	

Humà78	

L’Humà	és	una	“màquina	que	s’arrossega	perpendicularment”	 (filtrador	no	sèssil).	És	
una	 màquina	 feta	 de	 matèria	 organitzada	 d’una	 forma	 diferenciada	 (amb	 vísceres),	
untada	amb	“humors”	i	amb	fluids	variats	que	circulen	per	conductes,	carregada	d’un	
“principi	excitant	i	impetuós”	(vitalisme	dinàmic).	

A	El	 Sistema	 d’Epicur	 (1750)	 argumenta	 que	 les	 vísceres	 o	 òrgans	 que	 integren	 la	
màquina	humana	no	foren	creats	per	 la	natura	per	tal	de	que	realitzessin	una	funció	
concreta	 (per	exemple,	 l’ull	per	veure),	 tal	 com	tampoc	 l’aigua	va	 ser	creada	perquè		
“la	 pastora	 s’hi	 emmirallés”).	 La	 creació	 no	 és	 finalista.	 Ha	 estat	 per	 successió	 de	
casualitats	(atzar)	que	s’han	estructurat	les	vísceres	i	coordinat	entre	elles.	No	hi	hagué	
creació,	sinó	evolució	per	atzar	(“accidents	de	la	matèria”).79	

Aquesta	màquina,	a	més,	 té	 “ànima”,	que	no	és	altra	 cosa	que	“la	part	de	nosaltres	
(matèria	organitzada)	que	pensa”.	La	matèria-cervell	s’organitza,	“no	sabem	com”,	en	
pensaments.	L’humà-màquina,	doncs,	té	una	víscera	o	part	diferenciada	de	matèria	(a	
la	 que	 li	 hem	posat	 el	 nom	de	 cervell)	 que	 pensa;	 això	 és	 l’ànima	 de	 l’humà	per	 La	

																																																													
77	Julien-Offray	de	La	Mettrie,	Obra	Filosófica.	Editora	Nacional,	Madrid,	1983,	454	p.	
78	Julien	Offray	de	La	Mettrie,	L'home	màquina,	Ed.	Laia,	Barcelona,	198,	109	p.	El	Hombre	máquina.	Ed.	
Alhambra.	Barna.,	1987,	133	p.	
79	Caldrà	esperar	a	Lamarck	i	a	Darwin	per	explicar	com	això	va	esdevenir	(mutacions	i	selecció	natural).	
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Mettrie.	 El	 pensar	 no	 té	 res	 d’immaterial	 (substància	 immaterial	 o	 res	 cogitans	 de	
Descartes),	és	absolutament	material	i	morirà	quan	la	màquina	s’aturi.	

Sense	 cap	 dotació	 experimental,	 La	 Mettrie	 formulà	 per	 primera	 vegada	 el	 crucial	
concepte	 neurofisiològic	 i	 neuropsicològic	 de	 “correlat”	 emocional80:	 “Els	 diferents	
estats	de	l’ànima	són	sempre	correlatius	als	del	cos”.	

Quant	a	la	llibertat,	a	l’humà-màquina	li	manca.	“Una	màquina	no	actua	segons	el	que	
vol,	sinó	més	aviat	segons	el	que	ha	de	fer”.	Per	tant,	res	de	la	faula	cristiana	del	lliure	
albir.	Estem	sotmesos	a	una	doble	determinació:		

1. La	que	avui	en	dia	anomenem	genètica	(la	màquina,	tal	com	surt	“de	fàbrica”).	

2. L’educació	 i	 cultura	 de	 l’època	 i	 el	 lloc	 on	 l’humà-màquina	 hi	 va	 distribuït	 o	
destinat	(el	servei	post	venda,	la	posta	a	punt	i	l’ús).		

És	 evident,	 però,	 que	 només	 una	 minoria	 privilegiada	 de	 ben	 educats	 pot	 reeixir	
d’aquest	doble	determinisme.	

Després	de	tot,	havent	existit,	a	la	màquina-humà	li	espera	“el	no	res	etern”.	La	mort	
no	és	 altra	 cosa	que	 “desorganització	de	 la	matèria”.	 S’ha	acabat,	 per	 tant,	 la	 “gran	
por”	al	més	enllà,	 inaugurada	documentalment	per	Gilgamesh	 (v.	supra),	una	por	de	
més	de	tres	mil	anys	de	llargada.	

En	definitiva:	monisme	materialista,	vitalista	i	dinàmic.	

Als	que	són	 tarats	 (l’humà-màquina	mal	 fet,	amb	“defectes	de	 fàbrica”)	cal	eliminar-
los.		

Als	altres,	a	les	màquines	en	bon	estat	(sortits	de	fàbrica	amb	el	que	avui	denominem	
una	 bona	 “dotació	 genètica”),	 cal	 programar-los,	 domesticar-los	 per	 mitjà	 de	
l’educació	(el	sistema	de	post-producció).	És	per	això	que,	malgrat	la	funesta	condició	
natural,	encara	hi	ha	alguna	esperança:	es	poden	produir	alguns	clinamens	(canvis	de	
direcció,	 causats	 per	 alguna	 “lleugera	 contra	 força	 externa”)	 en	 la	matèria	 cerebral,	
algunes	correccions	o	modificacions	en	la	mecànica	fisiològica,	i	albirar-se	així	un	futur	
històric	 més	 optimista.	 El	 que	 a	 La	 Mettrie	 no	 li	 queda	 cap	 dubte	 és	 que,	 cas	 de	
produir-se,	aquesta	“salvació”	serà	material	i	immanent	aquí-a-baix,	no	allà-a-dalt	o	en	
un	més	enllà.	

Podem	prevenir,	però	no	hem	d’inculcar	culpabilitats	(ni	exigir	remordiments).	Tampoc	
hem	d’esperar	resultats	immediats	o	ràpids,	determinats	per	l’educació	(programació)	
dels	 humans-màquina.	 Els	 canvis	 que	 s’obtindran	 per	 una	 educació	 no	 repressiva		
només	es	materialitzaran	en	diferit	(en	l’edat	adulta).	

Els	 càstigs	 no	 arreglaran	 les	màquines	mal	 ajustades.	 “Castigar	 al	malvat,	 igual	 que	
recompensar	l’assenyat,	s’acosta	al	ridícul”.81	
																																																													
80	 V.	 J.	 Jubert	 Gruart,	 “Bases	 neurofisiológicas	 de	 la	 conducta	 sexual”,	 Analectas	 farmacéutico-
gerundenses,	vol.	III,	Gerona,	1973,	pp.	5-13.	
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Animals	

Res	 en	 la	 matèria	 organitzada	 diferentment,	 és	 superior	 o	 inferior;	 tot	 és	 igual.	 En	
conseqüència,	 els	 humans	 no	 tenen	 cap	 dret,	 invocant	 una	 auto	 assignació	 de	
superioritat,	 de	 fer	 patir	 o	 explotar	 als	 animals	 (animalista	 i	 antiespecista	 avant	 la	
lettre).82	

	

Ètica	83	

Allò	moral	és	també	físic,	material.		El	cos-màquina	es	regeix	pel	que	Freud	anomenarà	
“principi	 de	 plaer”,	 per	 la	 sensació.	 “Els	 humans	 són	 i	 es	 comporten	 segons	 el	 que	
marca	 l’organització	 de	 la	matèria”	 i,	 per	 tant,	 els	 hi	 és	 impossible	 obeir	 a	 principis	
morals		artificiosament	establerts.	

El	 remordiment	 (per	 comportaments	 de	 qualsevol	 mena	 introduïts	 per	 la	 “moral”	
culpabilitzadora	social-religiosa)	és	sobrer.	

Estem	 “condemnats”	 a	 la	 cerca	 del	 plaer.	 L’humà-màquina	 està	 pre-programat	 per	
obtenir	plaer	(i	fugir	del	malestar).	Però	l’estoïcisme,	Sèneca	i	la	cultura	cristiana,	han	
fet	tot	el	que	han	pogut	(i	han	pogut	quasi	completament)	per	tal	que	això	no	sigui	així.		

Gaudiu	 quan	 podeu	 i	 tant	 com	 vos	 sigui	 possible.	 En	 definitiva,	 retornar	 a	 Epicur	 (a	
2000	i	escaig	d’anys	enrere).	

¿Amoral	o	ètica	de	la	innocència?	

Donada	la	condició	humana	(humà-màquina),	ningú	elegeix	com	comportar-se.	En	les	
accions	 dels	 humans	 tot	 és	 fatalitat	 i	 necessitat.	 No	 hi	 ha	 culpables.	 Som	màquines	
innocents,	 ensinistrades	 socialment.	 El	 perdó	 (això	 tant,	 teòricament,	 cristià)	 és	 una	
inutilitat,	 doncs	 el	 remordiment	 (mala	 consciència)	 és	 impossible.	 Avançant-se	 a	
Paulov,	Watson	i	a	Skinner	(conductisme),	La	Mettrie	afirma	que	ni	el	malvat	i	pervers,	
ni	 el	 bo	 i	 caritatiu,	 elegeix	 ser-ho;	 només	 “escullen	 condicionadament”.	 Per	 tant,	 no	
poden	 assumir	 responsabilitats.	 No	 hi	 ha	 reinserció	 possible;	 sempre	 hi	 haurà	
reincidència	 En	 conseqüència,	 tampoc	 serveixen	 de	 res	 els	 càstigs	 (això	 només	
funciona	 en	 els	 exèrcits,	 que	 arresten	 o	 apallissen	 a	 una	mula	 o	 a	 un	 banc	 de	 fusta	
perquè	un	general	distret	hi	ha	ensopegat).	

Uns	 conceptes	 rabiosament	moderns	 (i	 gens	 progressistes).	 ¿Fatalista	 i	 irreversible?	
Donada	aquesta	crua	i	dura	condició	aètica	humana,	només	tenim	una	possibilitat	de	
correcció:	 per	 prevenir	 el	 mal	 cal	 practicar	 una	 “immersió	 en	 el	 bé”	 per	 mitjà	 de	
l’educació.	Només	 la	 cultura	 i	 l’educació	 podran	 humanitzar	 els	 animals	 que	 són	 els	
humans	(aquestes	màquines	amb	desplaçament	vertical).	

																																																																																																																																																																																			
81	M.	Onfray,	o.c.,	p.	107.	
82	La	Mettrie,	però,	va	morir	després	d’un	tip	(fart)		de	paté!	
83	Anti-Sèneca	(1748).	
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Política	

¿Què	cal	fer,	doncs,	per	protegir	a	la	societat	(els	grups	socials)	dels	comportaments	i	
accions	 malèvoles,	 perverses	 d’humans	 concrets	 o	 de	 grups	 organitzats	
predeterminats	per	fer	el	mal?	

La	 Mettrie	 propugna	 que	 és	 tasca	 prioritària	 de	 l’administració	 de	 l’Estat,	 de	 les	
institucions	 de	 govern	 i	 de	 les	 forces	 públiques),	 no	 l’aplicació	 de	 l’imperi	 de	 la	 llei	
(castigant,	 empresonant,	 ...)	 ni	 la	 resignació,	 sinó	 la	 pràctica	 de	 la	 “metafísica	 de	 la	
tendresa”!	Ja	que	els	malvats	no	tenen	cura	(no	tenen	possibilitat	de	rehabilitació),	cal	
“escanyar-los”.	El	mal	(la	delinqüència)	és	metafísic.	El	mal,	inherent	a	l’ésser	humà,	és	
susceptible	 de	 prevenció	 per	 mitjà	 de	 l’educació.	 Si	 la	 societat	 no	 ha	 dut	 a	 terme	
aquesta	prevenció,	una	vegada	 instaurat	el	mal	 ja	no	hi	ha	possibilitat	de	guariment.	
En	conseqüència,	per	salvaguardar	l’interès	de	la	comunitat,	cal	deixar	que	“patíbuls	i	
botxins	compleixin	la	seva	funció”;	cal	escanyar	a	una	part	dels	ciutadans,	eliminar-los	
de	 la	 circulació,	 sense	 oblidar,	 però,	 que	 no	 es	 tracta	 de	 culpables:	 els	malvats	 són	
víctimes.	Les	condemnes	a	mort	no	són	una	qüestió	de	justícia,	és	un	afer	d’higiene	(de	
salut	social).	

		

Sentit84	

L’hedonisme	és	l’únic	sentit	en	un	món	sense	sentit.	

En	 el	 “Discurs	 sobre	 la	 felicitat”	 i	 “L’art	 de	Gaudir	 o	 l’escola	 de	 la	Voluptuositat”,	 La	
Mettrie	 proposa	 ben	 explícitament	 fer	 del	 plaer	 dels	 sentits	 el	 sentit	 de	 l’existir,	 i	
deixar		la	“virtut”	en	una	“qüestió		d’amor	propi”.	

L’existir	 és	una	 farsa	que	 s’acaba	amb	 la	mort,	 per	 tant:	 gaudim	mentre	puguem.	 Si	
aquí	i	ara,	de	moment,	no	pots	gaudir,	aguanta	el	que	puguis	aguantar	i	tant	bon	punt	
estigui	al	teu	abast	dedica’t	i	esforça’t	a	gaudir	(ni	que	després	“la	petis”).	

La	Mettrie	rebutja	el	suïcidi.	En	tot	cas,	procura	acabar	bé:	gaudint.	Estima	la	vida	en	
totes	les	seves	formes85,	inclosa	la	del	moribund	(per	tant	sigues	previsor).	

Menjar,	però	“amb	sobrietat”86,	és	un	dels	sentits	de	la	vida.87		

	

	

																																																													
84	Julien	Offray	de	La	Mettrie,	L'Art	de	Jouir,	Ed.	Le	Passeur-Cecofop,	Nantes,	1995	(1746),	80	p.	També	a		
Éditions	 du	 boucher,	 París,	 2002,	 34	 p.	 El	 Arte	 de	 Gozar.	 Pamplona:	 Laetoli.	 2015.	 236p.	
(http://www.leboucher.com/pdf/lamettrie/b_lam_aj.pdf).	
85	“Lejaim”.	
86	Un	consell	donat	però	no	aplicat:	La	Mettrie	va	morir	el	10	de	novembre	de	1751,	a	casa	de	milord	
Tyconnel,	després	d’engolir	una	quantitat	excessiva	de	paté	faisà	i	una	sobredosis	d’opi.	
87	Josep	Muñoz	Redón,	La	cocina	del	pensamiento,	RBA,	Barna.,	2005,	pp.69-76.	
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Claude-Adrien	Helvétius	(1715-1771)		

Fill	 del	 “primer	 metge	 de	 la	 reina”.	 Introduït	 a	 la	 cort	 versallesca	 (majordom	 de	 la	
reina)	no	pas	per	dret	nobiliari	sinó	per	 la	compra	del	càrrec,	recaptador	d’impostos,		
terratinent,	industrial	i	...		philosophe.	

És,	 sense	 cap	 dubte,	 la	 ment	 més	 il·luminada	 i	 il·luminadora	 de	 la	 il·lustració.		
Considerat	autor	d’un	sol	 llibre,	De	 l’Esprit,	 tot	 i	que	 l’edició	de	 l’obra	completa,	que	
recull	tots	els	manuscrits	d’Helvétius,	suma	un	total	de	14	volums.	88	

La	següent	anècdota,	relatada	pel	seu	primer	biògraf,	ens	ofereix	una	idea	del	tarannà	
del	personatge:	quan	l’Estat	vol	imposar	als	pagesos	vinyataires	un	nou	impost	sobre	el	
vi,	 Helvétius,	 encarregat	 de	 la	 recaptació	 (pel	 seu	 càrrec	 de	 fermier	 general89	 a	
Bordeus),	incita	als	camperols	a	la	rebel·lió	contra	els	gabellots90:	“Mentre	no	feu	altre	
cosa	que	queixar-vos,	no	us	concediran	el	que	demaneu.	Feu-vos	témer.	Podeu	ajuntar-
vos	més	de	10.000.	Ataqueu	als	nostres	 empleats:	 no	 són	més	de	200.	 Em	posaré	al	
davant	(d’ells)	i	ens	defensarem,	però	finalment	ens	vencereu,	i	es	farà	justícia”.91	

	

L’affaire	De	l’Esprit	92	

Sortit	d’impremta	De	l’Esperit	el	primer	d’agost	de	1758,	editat	amb	tots	els	permisos	
requerits,	 el	 primer	 que	 fa	 un	 ingenu	 Helvétius	 és	 entregar-ne	 personalment	 un	
exemplar	 a	 la	 família	 real.	 L’enrenou	 que	 provoca	 el	 llibre	 és	 majúscul.	 Jesuïtes	 i	
jansenistes,	 sempre	 barallats	 entre	 ells,	 coincideixen	 en	 declarar	 el	 llibre	 “un	 text	
revolucionari,	 un	 perill	 pel	 Rei,	 el	 Papa,	 la	 Noblesa	 i	 el	 Clergue”.93	 La	 reacció	 és	
immediata	i	violenta.	El	llibre	és	unànimement	condemnat,	retirant-se	per	ordre	reial	
el	 dret	 (o	 “privilegi”)	 d’edició	 i	 venda.	 El	 bisbe	 de	 París	 dicta	 un	 “manament	 de	
condemna”.	 I	 el	 papa	Climent	XIII	 [1758-1769],	després	d’un	 judici	 del	 tribunal	de	 la	
Inquisició,	prohibeix	la	seva	lectura	en	“qualsevol	 llengua”,	 incloent-se	en	l’Índex	dels	
llibres	prohibits.	Un	any	més	tard	(10	de	novembre	de	1759),	en	el	Parlament	de	París,	
un	 exemplar	 de	 De	 l’Esprit	 és	 simbòlicament	 trepitjat	 i	 tot	 seguit	 cremat	 a	 les	
escalinates	 del	 Palau	 de	 Justícia.	 Una	 determinació	 de	 la	 Facultat	 de	 Teologia	 de	 la	
Sorbona	condemna	“raonadament”	(per	mitjà	d’una	determinatio)	el	text.	

																																																													
88	Helvétius,	Oeuvres,	Didot,	París,	1795.	
89	 La	 Ferme	 fou	 una	 empresa	 privada	 encarregada	 de	 la	 col·lecta	 dels	 impostos	 indirectes	 (1726	 i	
1790).	El	càrrec	de	fermier	d’una	regió	es	comprava	al	monarca.	
90	Recaptadors	d’impostos.		
91	Saint	Lambert,	“Essai	sur	la	vie	et	les	oeuvres	d’Helvétius”	a	Oeuvres	completes	d’Helvétius,	T.III,	Impr.	
De	Chapelet,	París,	1818.	
92	Helvétius,	Del	espíritu,	Laetoli,	Pamplona,	2012,	442	p.	
93	Els	jesuïtes	a	el	Journal	de	Trévoux;	els	jansenistes	a	Nouvelles	eclésiastiques.	
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Després	 de	 De	 l’Esprit	 (1758),	 Helvétius	 ja	 no	 publicarà	 res	 més.	 Esdevé	 un	 autor	
famós,	però	pagant-ne	el	preu	de	“la	por,	la	inseguretat,	la	tristesa	i	el	silenci”94.			

A	partir	de	1758,	Helvétius	té	pel	davant	13	anys	d’estranyament	del	seu	país	 i	de	 la	
que	fins	ara	era	 la	seva	gent.	Va	primer	a	Anglaterra	 i	després	a	Prússia	(a	 la	cort	de	
Frederic	 II,	 el	 monarca	 il·lustrat).	 Aquí	 és	 on	 escriu	 De	 l’Homme,	 “un	 llibre	 pesat,	
carregós,	confús,	desordenar,	de	difícil	 lectura”95,	que	 -per	exprés	designi	de	 l’autor-	
serà	publicat	pòstumament	(1772).	

Quan	Helvétius	mor,	el	1771,	al	monarca	 francès,	 Lluís	XVI	 -de	 la	qual	cort	Helvétius	
havia	format	part	com	maître	d’hotel	de	la	reina96	(amb	dret	a	lluir	talons	vermells)-	té	
encara	 pel	 davant	 22	 anys	 de	 supervivència,	 fins	 que	 la	 guillotina	 seccioni	 el	 seu	
borbònic	coll.	Una	guillotina	que,	d’haver	encara	viscut	Helvétius,	ben	probablement	
també	 l’hagués	 patit	 –com	 Lavoisier	 i	 la	 trentena	 d’altres	 fermiers-	 el	 8	 de	maig	 de	
1794.97	

	

El	sistema	filosòfic	d’Helvétius	

Déu	

Helvétius	 l’anomena	 Ésser	 suprem,	 l’Etern,	 el	 legislador	 celestial	 (no	 pas	 demiürg),	
força	impenetrable,	 ...	“la	causa	desconeguda	de	l’ordre	i	el	moviment”,	el	que	la	raó	
“ara	 per	 ara”	 no	 pot	 entendre,	 “allò”	 que	 encara	 es	 resisteix	 a	 la	 raó,	 “força	 de	 la	
natura”,...		

Donem-lo	 per	 existent,	 però	 estalviem-nos	 de	 fer	 servir	 la	 nostra	 ignorància	 per	
descriure’l	 (de	 fer	 volar	 coloms	metafísics).	 Deista,	 potser.	 No	 pas	 ateu.	 En	 absolut	
teista.	

Lògicament,	la	reacció	de	l’Església	catòlica	davant	d’aquesta	crítica	a	la	seva	doctrina	
fou	 immediata,	més	quan	en	denúncia	 la	 seva	 cerca	prioritària	del	poder	 temporal	 i	
d’haver-se	oblidat	totalment	del	“bé	general”.	Qualifica	els	 fidels	d’imbècils,	 incultes,	
infeliços,	reprimits...	que	es	deixen	entabanar	i	oprimir.	

De	la	cristologia	es	queda	amb	la	protestant	(“religió	alleugerida”),	mentre	qualifica	el	
catolicisme	de	“falsa	religió”,	“religió	intolerant”.	

Com	alternativa	proposa	una	“religió	cívica”,	amb	un	culte	a	un	abstracte	 (sense	cap	
forma)	Ésser	 suprem,	 que	 serveixi	 (sigui	 útil)	 al	 bé	 públic,	 a	 la	 tolerància	 (envers	 els	
diferents	o	que	pensin/creguin	diferentment),	a	la	pau,	a	l’amor,	a	la	fraternitat,	al	gust	
pel	saber,...	Li	rebutja	el	seu	obscurantisme	teològic,	el	fanatisme	i	el	dogmatisme.	Una	
																																																													
94	José	Manuel	Bermudo,	Epílogo	a	Helvétius,	Del	espíritu,	Laetoli,	Pamplona,	2012,	pp.	483-562.	
95	J.M.	Bermudo,	o.c.,	p.	487.	
96	 Igual	que	el	càrrec	de	recaptador	d’impostos	 (gabella),	el	de	cap	dels	cambrers	del	 rei	o	de	 la	reina	
s’obtenia	per	compra.	
97	V.	El	flâneur	assegut.	
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religió	 d’aquesta	 mena	 (que	 s’instaurà	 durant	 el	 període	 post	 Revolució),	 Helvétius	
considera	que	és	útil	perquè	permetrà	al	“Príncep”	governar	millor	a	súbdits	instruïts,	
virtuosos,	feliços	i	preocupats	pel	bé	comú.	

Fins	 aquí	 De	 l’Esprit,	 l’obra	 d’escàndol,	 publicada	 el	 1758.	 Però	 a	 De	 l’Homme98,	
publicada	 pòstumament	 15	 anys	 més	 tard,	 Helvétius	 hi	 manifesta	 el	 seu	 ateisme	
contingut	 i,	 alhora	 que	 arremet	 de	 nou	 i	 frontalment	 contra	 l’Església	 catòlica	
repressiva	i	sanguinària,		afirma	que	després	de	la	mort	no	hi	ha	res:	morir	és	un	retorn	
al	no-res.	

Un	dels	motius,	potser	l’únic	en	aquest	cas,	pels	quals	s’escriu	una	obra	que	es	desitja	
sigui	 pòstuma99,	 totalment	 coincident	 amb	 els	 motius	 de	 Meslier,	 és	 evitar-se	 les	
conseqüències100	i	gaudir	mentre	el	redacta	d’una	total	llibertat	d’escriptura.		

	

Cosmos			

Nominalista	 i	 agnosticista,	 Helvétius	 qualifica	 la	 matèria	 com	 el	 “conjunt	 de	 les	
propietats	 comunes	 a	 tots	 els	 cossos”.	 Explicar	 totalment	 “el	món”,	 el	 seu	 origen	 o	
causa	 i	 les	 lleis	 que	 el	 sustenten	 i	 regulen,	 és	 una	 “ficció	 metafísica”.	 El	 món	 s’ha	
d’explicar	–el	que	sigui	explicable,	ara	per	ara-	pel	món,	sense,	sota	cap	concepte,	fer-
hi	intervenir	a	un	suposat	déu.	

Hi	ha	el	que	hi	ha.	Hem	de	mirar	i	veure	el	que	hi	ha	i	es	pot	veure	i	s’ha	de	veure.		

	

Humà101	

“Immanència	 radical	 sense	 cap	 immaterialitat”.	 Més	 clar	 impossible.	 Materialista,	
corporalista,	fisicalista,	monista,	...	

El	 cos	 és	 un	 organisme	 amb	 cinc	 obertures,	 un	 organisme	 captador	 de	 sensacions	
físiques	procedents	 de	 la	matèria	 allà-a-fora	 i	 	 que	es	 reflecteixen	 aquí-a-dins	 (en	 el	
cos,	en	el	cervell).	

¿L’ànima?	 ¿L’esperit?	 ¿El	 psiquisme?.	 Sobre	 aquestes	 etiquetes	 “cada	 un	 hi	 dóna	 la	
seva	opinió,	ningú	associa	les	mateixes	idees	a	aquestes	paraules	i	tot-hom	passa	sense	
entendre-les”.102	

Els	conceptes	(el	judici	o	pensar)	d’Helvétius	sobre	aquest	tema,	a	De	l’Esprit,	són	clars:		
																																																													
98	De	l’homme,	de	ses	facultés	intellectuelles	et	de	son	education	(1773).	
99	 Encàrrec	que	 realitzaren	el	 seu	 secretari	Martin	 Lefevre	de	 la	Roche	 i	 el	príncep	Dimitri	Alexèïvitch	
Golistyne.	
100	El	llibre	fou	immediatament	atacat	per	Diderot,	mostrant-se	manifestament	reaccionari.	
101	Claude	Adrien	Helvétius,	De	 l’homme,	Champion	París,	2011,	669	p.	Es	 tracta	d’una	restauració	del	
text	 original,	 doncs	 les	 edicions	 anteriors	 a	 aquesta	 contenen	 nombroses	 omissions	 i	 correccions	 o	
tergiversacions	(tal	com	també	va	produir-se	amb	l’obra	de	Jean	Meslier,	per	part	de	Voltaire).	
102	De	l’Esprit,	p.	1.	
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“En	nosaltres		tenim	dues	facultats	o	potències	passives:		

1. La	 facultat	 de	 rebre	 impressions	 diferents	 que	 (re)produeixen	 en	 nosaltres	 els	
objectes	exteriors	(sensibilitat	física).		

2. La	 facultat	 de	 conservar	 la	 impressió	 que	 aquests	 objectes	 han	 produït	 en	
nosaltres:	memòria,	una	sensació	continua	i	més	feble	(recordar	és	sentir).	

Aquestes	 facultats	 les	 considero	 les	 causes	 productores	 dels	 nostres	 pensaments.	
Això,	però,	ho	tenim	en	comú	amb	els	animals	i	si	només	comptéssim	amb	aquestes	
facultats	 ens	 proporcionarien	 un	 nombre	 molt	 petit	 d’idees”	 (és	 a	 dir:	 de	
sensacions).103	

Allò	 de	més	 que	 tenim	els	 humans	 (en	 comparació	 amb	els	 animals)	 és	 l’Esprit	o	 el	
“coneixement	 de	 les	 relacions	 que	 els	 objectes	 tenen	 amb	 nosaltres	 i	 entre	 ells”104,	
“conjunt	d’idees	i	combinacions	noves”105.	L’Esperit-en-si-mateix,	doncs,	és	“la	facultat	
de	pensar	o	de	judicar”.	Altres	persones,	a	l’esperit,	l’anomenen	ànima,	Helvétius	mai;	
altres,	com	recorda	Helvétius,	en	diuen	“geni”,	“imaginació”	o	“sentiment”.106	Haurem	
d’esperar	a	Leontiev	perquè	algú	es	torni	a	expressar	igualment	clar.	107	

Però	si	pensar	i	jutjar	només	depengués	del	que	la	realitat	aferent	aboca	en	els	nostres	
sentits,	 ¿com	 seria	 possible	 l’error?,	 ¿com	 és	 possible	 que	 puguin	 produir-se	 en	 el	
nostre	esperit	judicis	erronis?).	Helvétius,	novament	modern	avant	la	lettre,108	planteja	
el	 “treball	 concertat”	 de	 “les	 nostres	 passions”,	 única	 causa	 dels	 errors	 de	 judici	
comesos	per	l’esperit	(“les	passions	ens	indueixen	a	l’error”)109.	

Si	en	els	judicis	emesos	sense	passió	també	hi	pot	haver	error	és	a	causa	de	la	pretesa	
manca	 d’ignorància	 i	 a	 l’abús	 de	 paraules.110	 Els	 sentits	 no	 ens	 enganyen	 (com	 es	
malfiava	Descartes),	 som	nosaltres	 que	 al	 pensar	 ho	 enredem	 tot	 (fem	mal	 ús	 de	 la	
raó).	 Decididament,	 no	 estem	 fets	 per	 pensar:	 “res	 és	 tant	 rar	 com	 jutjar	 per	 un	
mateix”.	Però	una	important	dosis	d’ignorància	li	és	imprescindible	a	l’esperit:	“gràcies	

																																																													
103	De	l’Esprit,	p.	13.	
104	De	l’Esprit,	p.	15.	
105	 Id.	p.	292.	Aquest	afegitó	de	“idees	noves”,	distingeix	al	 simple	savi	o	erudit	 (aquell	que	 té	moltes	
idees)	de	l’humà	amb	idees	lluminoses	(el	creatiu,	el	que	hi	veu	més	en	el	que	es	pot	veure,	el	vertader	
il·luminat	i	no	sols	il·lustrat).	
106	Id.	pp	277-292.	
107	Alexis	 Leontiev,	 El	 desarrollo	del	 psiquismo,	Akal,	Madrid,	 1983,	 299	p.	 “Anomenem	pensament	al	
procés	de	reflexió	conscient	de	 la	realitat,	amb	 les	seves	propietats,	associacions	 i	 relacions	objectives,	
incloent	els	objectes	inaccessibles	a	la	percepció	sensible	immediata”	(p.	65).	
108	 Concepte	 de	 Funció	 Cerebral	 Complexa	 (FCC)	 d’A.R.	 Luria,	 El	 cerebro	 en	 acción,	 Ed.	 Fontanella,	
Barna.,	 1974.	 Un	 concepte,	 el	 de	 les	 emocions,	 clarament	 plantejat	 per	 Helvétius	 (passions)	 i	
confosament	per	Spinoza	(afectes).	
109	De	l’Esprit,	p.	18.	
110	Id.	pp.	20-34.	
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a	la	ignorància	humana	ens	serà	permès	per	molt	temps	tenir	esperit”111.	Avançadíssim	
Helvétius,	en	aquest	cas	a	JMa	Uyà.112	

Entrant	en	aparent	contradicció	amb	aquesta	crítica	de	les	passions,	Helvétius	descriu	
l’humà	com	un	“un	camp	de	forces”,	“un	 lloc	natural”	sobre	el	que	hi	actuen	“forces	
oposades”113:	

1. La	 força	 de	 la	 mandra114,	 natural	 en	 l’esser	 humà.	 “Per	 això	 l’atenció	 el	
fatiga”115,	 per	 això	 “la	 pesadesa”,	 “les	 passions	 febles”,	 “l’ambició	 tova”,	 la	
resistència	al	canvi,	...	El	seu	predomini	determina	la	mesquinesa,	la	grolleria,	la	
rendició,	el	sotmetiment,	la	rutina,	la	misèria	de	l’esperit,	...	

2. La	força	de	“l’odi	a	l’avorriment”,	“l’amor	de	si”,	“la	necessitat	de	ser	afectats”,	
les	passions	fortes	(intenses),	...116.	“Ens	tornem	estúpids	tan	bon	punt	es	deixa	
de	 ser	 apassionat”117.	 Els	 seu	 predomini	 determina	 la	 felicitat,	 la	 llibertat,	 el	
coneixement,	l’exploració,	el	triomf	(la	victòria),	...	(però	també,	per	feblesa,	a	
l’error).	

Fins	aquí	De	l’Esprit.	A	De	l’homme	hi	afegirà	la	conclusió	necessària:		l’esperit	(l’ànima)	
és	matèria;	després	de	la	mort	no	hi	ha	res.			

El	 mètode	 emprat	 per	 Helvétius	 és	 l’observacional	 (tal	 com	 el	 de	 La	 Mettrie	 fou	
introspectiu):	sabem	el	que	sabem	pels	sentits	 (sensualista,	empirista);	mirar,	veure	 i	
judicar	(després,	parlar	o	callar).	Cal	mirar,	observar,	comparar	i	treure	conclusions.	No	
creure	res.	No	fer	elucubracions	metafísiques;	si	no	és	veu	clar,	millor	-avançant-se	a	
Wittgenstein-	callar.118		

A	 les	antípodes	de	Descartes,	afirma	que	els	sentits	no	ens	enganyen.	Les	sensacions	
(aferències)	són	el	vector	imprescindible	per	accedir	al	coneixement.119	

Helvétius	 trenca	 amb	 Plató	 i	 amb	 tota	 la	 incommensurable	 ensarronada	 que	 el	
succeeix	 i	 que	 culmina	 en	 la	 doctrina	 cristiana-catòlica	 (tots	 ells	 recomanant	
explícitament	malfiar-se	 dels	 sentits	 i	 només	 fer	 cas	 de	 la	 il·luminació	 divina,	 l’única	
veritat).	Per	Helvétius,	allà-a-fora	tot	és	matèria	(realitat).	El	cos	és	matèria	igualment	
real.	I	matèria	copsa	matèria.	Això	és	tot.	I	tot	s’aprèn	(empirisme),	tot	es		descobreix.	

																																																													
111	Id.	p.	293.	
112	JMa	Uyà,	Tractat	de	la	Ignorància,	2004-2014,	143	p.	(inèdit).	
113	De	l’Esprit,	Discurs	III,	Capítol	5	(o.c.	pp.	174-176).	
114	“La	que	et	va	per	dins”,	de	Ramón	Canals.	
115	El	“treballar	cansa”,	de	Cesare	Pavese.	
116	 Preanunci	 de	 l’instint	 d’exploració	 del	 medi	 (pautes	 instintives).	 Coincidència	 amb	 el	 conatus	
d’Spinoza	(força	que	ens	impulsa	a	continuar	en	el	ser)	(mentre	J.M.	Bermudo,	el	relaciona	amb	la	força	
de	“la	mandra”,	v.	o.c.	p.	518).	
117	O.c.	p.	186.	
118	Ludwig	Wittgenstein,	Tractatus	Logico-Philosophicus,	Alianza,	Madrid,	1995,	p.	183:	“No	dir	res	més	
del	que	es	pot	dir”	(6.53),		“Del	que	no	es	pot	parlar	s’ha	de	callar”(7).	
119	L.	Wittgenstein,	o.c.	:	“El	món	és	tot	el	que	és	el	cas”	(1),	“L’estat	de	coses	és	una	connexió	d’objectes	
(coses)”	(2.o11),	…	
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¿Què	 es	 pot	 dir	mirant	 i	 veient	 com	es	 comporten	 els	 humans?	Que	predominen	 la	
“mala	 fe”,	 la	 dolenteria,	 les	 passions	 no	 controlades,	 l’enveja	 i	 les	 rancúnies,	 la	
venjança	 (o	el	desig	de	practicar-la),	 l’extorsió,	 la	corrupció,	 la	mentida,	 ....	 L’homme	
està	mancat	de	llibertat,	immers	en	un	“regne	de	necessitat”.		En	definitiva:	la	condició	
humana	és	un	espectacle	poc	agradable.	

Empirista	 radical,	Helvétius	considera	que	 l’humà	és,	en	origen	 (en	néixer)	una	“cera	
verge”	(una	tabula	rasa,	una	pissarra	en	blanc).	Al	llarg	del	seu	aprenentatge,	l’humà	és	
mal	 encunyat,	 exposat	 al	 mal	 exemple,	 adoctrinat	 en	 la	 mentida;	 portador,	 per	
imposició,	 d’unes	 ulleres	 amb	 vidres	 deformadors	 de	 la	 realitat	 	 que	 li	 impedeixen	
veure	el	que	es	pot	veure.120	

Però	tampoc	és	un	ingenu	(com	Rousseau	i	“els	enciclopedistes”).	No	naixem	bons	i	la	
societat	ens	malmet.	Té	un	nom	pel	que	Dawkins	anomenarà	“el	gen	egoista”121:	“el	
tropisme	egoista”.	Aquesta	és	una	condició	de	 l’humà.	Una	vegada	més,	Helvétius	és	
“modern”.	Dos	 segles	abans	que	Conrad	Lorenz	 i	 Irenäus	Eibl-Eibesfeldt122,	Helvétius	
“veu	 i	diu”	que	hi	ha	una	preprogramació	que	mena	als	humans	a	 la	cerca	del	plaer	
(tropisme	 hedonista).	 És	 tracta,	 per	 Helvétius,	 d’un	 constatació	 observacional,	 en	
absolut	 d’una	 interpretació.	 És	 una	 “condició”	 de	 l’homme.	 Ens	moguem	 (tropisme)	
per	 interès,	per	allunar-nos	del	patiment	 (dolor,	malestar,	 insatisfacció),	per	gaudir	 -
“més	enllà	del	bé	i	del	mal”,	per	instint-.	“L’humà	és	un	ésser	disponible	per	acollir	el	
plaer”.	

	

L’educació	de	l’humà	(Helvétius	contra	Rousseau)	a	De	l’homme	

Ara	que	sabem	què	i	qui	soc	(ontologia),	fet	el	diagnòstic,	cal	aplicar	la	terapèutica,	el	
tractament;	 és	 a	 dir:	 abordar	 el	 tema	 de	 l’educació	 (la	 reforma	 educativa)	 i	 de	 la	
política	(la	revolució).	Ensenyar	i	governar.	

L’humà	 és	 una	 cera	 verge	 que	 espera	 l’empremta	 d’un	 segell	 per	 carregar-se	 de	
contingut,	de	saber;		és	un	esser	disponible.	

El	primer	ensenyament	s’obté	amb	el	mirar:	per	això	cal	donar	exemple.	Després	cal	
ensenyar	 a	 veure	 i	 no	 a	 interpretar	 deformadament	 el	 que	 hi	 ha.	 Finalment	 s’ha	
d’ensenyar	 i	 aprendre	 a	 associar	 amb	 objectivitat	 i	 realisme,	 arribant	 només	 a	
conclusions	òbvies	(evidents).	

S’ha	de	començar	des	de	l’arrel.	L’arrel	del	humà	és	la	 infància.	S’avança	a	Jean	Itard	
(1774-1838)123	quan	escriu:	“No	naixem	sinó	que	esdevenim”.	L’humà	no	neix	ni	bo	ni	

																																																													
120	Precursor	del	concepte	d’aprenentatge	del	Guió	de	vida	(Eric	Berne).	
121	Richard	Dawkins,	El	gen	egoísta,	Salvat,	Barna.,	1994	(1976),	407	p.	
122	Irenäus	Eibl-Eibesfeldt,	El	hombre	prepogramado,	Alianza,	Madrid,	1987,	328	p.	
123	Jean	Itard,	Mémoire	et	rappor	sur	Victor	de	L'Aveyron,	a	Lucien	Malson,	Les	enfants	sauvages,	Union	
Générale	 d'Éditions,	 París,	 1985	 (1964).	 V-	 El	 flâneur	 assegut,	 http://flaneurassegut.org/flaneur-a-la-
finestra1/aprenentatge.html	
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dolent,	neix	“neutre”.	Es	per	això	que	es	necessita	una	escola	de	“bon	exemple”124	 i	
mestres	de	mestres,	doncs	“una	nació	s’edifica	a	l’escola”.	Proposa	fer	la	revolució	(el	
canvi)	per	mitjà	de	l’educació.	

Helvétius,	 precursor	 del	 conductisme	 (Paulov,...)	 i	 de	 l’utilitarisme	 (Bentham,	 ...):	
gratifiqueu	els	bons	comportaments	(i	rendiments);	sancioneu	els	no	desitjables.	

La	 resta	 (el	 resultat)	 és	 efecte	de	 l’atzar:	 incidència	de	 factors	 significatius,	 d’elecció	
personal	 (estar	 allà	 i	 agafar-ho,	 estar	 disponible	 en	 el	 moment	 oportú,	 o	 deixar-ho	
passar	de	llarg).	

	

Ètica		

En	 les	 primers	 ratlles	 (el	 tercer	 paràgraf	 de	 la	 primera	 pàgina	 del	 Prefaci)	 de	 Del	
l’Esprit,	Helvétius	deixa	clar	el	seu	projecte	en	aquest	punt:	“tractar	la	moral	com	les	
altres	ciències	i	elaborar	una	moral	com	una	física	experimental”.125	L’Ètica,	doncs,	és	
una	qüestió	física	(que	ateny	a	la	ciència	ocupar-se’n	i	no	a	la	metafísica)	i	com	a	tal	ha	
de	ser	necessàriament	pràctica,	útil,	relativa,	adaptable,	canviable	segons	l’època	i	les	
circumstàncies,	 no	 universal.126	 La	 moral	 canvia	 (a	 les	 antípodes	 de	 la	 rígida	 moral	
dogmàtica	 cristiana,	 invariable,	 intemporal,	 d’obligat	 compliment	 i	 de	 prescripció	
divina).	Bé	i	mal	“són	objectes	terrestres”	(físics).	

Una	 ciència	 de	 la	moral	 ens	 patentitza	 que	 els	 humans	 “quan	 a	 allò	 físic-fisiològic”	
(biològic)	 som	uniformes	 (molt	 iguals,	molt	 semblants).	En	cavi	 “moralment”	no	som	
en	 absolut	 uniformes	 (molts	 dels	 nostres	 semblants	 són	 manifestament	 immorals,	
inútils,	 perjudicials,	 indesitjables,	 injustos,	 ...).	 Això	 demostra	 que	 un	 comportament	
ètic	 o	 “moral”	 és	 el	 resultat	 de	 variables	 no	 biològiques	 sinó	 sociopolítiques	
(determinisme	social);	no	tant		determinat	per	una	educació	escolar	(que,	en	el	cas	de	
la	 minoria	 que	 la	 rep,	 és	 manifestament	 uniforme)	 com	 sí,	 totalment,	 per	
l’aprenentatge	social,	el	conjunt	d’allò	observat	i	viscut,	les	costums	i	exemplaritat	dels	
de	dalt,	dels	de	baix	i	dels	del	costat.	Així	interpreta	Helvétius	la	causa	o	gènesi	de	les	
diferències	d’	“esperit”	en	els	humans.	

Així	 mateix,	 per	 Helvétius	 és	 erroni	 considerar	 que	 ”de	 natural”	 ens	 comportem	
desinteressadament.	Estem	fet	(pre-programats)	per	gaudir.	Tenim	“sentit	del	plaer”,	
igual	que	tenim	“sentit	del	dolor”.	Tenim	un	“tropisme	positiu”	vers	el	plaer,	al	 igual	
que	 un	 “tropisme	 negatiu”	 cap	 el	 dolor.	 En	 conseqüència,	 un	 comportament	 és	
èticament	 bo	 si	 augmenta	 la	 felicitat	 (benestar)	 individual	 i	 col·lectiva.	 Però,	 afegit	

																																																													
124	La	recent	extingida	“escola	de	pares”.	
125	O.c.	p.	9.	
126	 El	 que	 Max	 Weber	 (1864-1920)	 anomenarà	 ètica	 de	 la	 responsabilitat	 (enfront	 de	 l’ètica	 de	 la	
convicció).	V.	M.	Weber,	El	político	y	el	científico,	Alianza,	Madrid,	2012,	240	p.	
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important,	un	comportament	és	reprovable	(no	ètic)	si,	malgrat	causar	plaer	al	que	el	
realitza,	no	és	útil		a	“la	prosperitat	del	país”.	

No	hi	ha	(quant	al	com	hem	de	comportar-nos	en	la	pràctica	quotidiana)	cap	imperatiu	
rígid,	dons	el	bé	només	existeix	en	funció	de	les	conseqüències.127	

En	 quant	 a	 la	 “moral	 pública”,	 el	 que	 està	 bé	 i	 el	 que	 està	malament	 són	 decisions	
arbitràries	d’una	autoritat	local	i	temporal,	relatives	al	benefici	o	perjudici	que	s’obté.	
La	moral	és,	bàsicament,	una	qüestió	política.	Si	política	 i	moral	no	viatgen	 juntes,	el	
país	va	malament	pel	que	fa	al	“interès	general”.	

En	 definitiva:	 ètica	 i	 moral	 relativistes	 i	 conseqüencialistes,	 “materialistes”.	 Bona	
política,	 bons	 costums	 i	 bona	 educació	 fan	 bons	 individus,	 bons	 polítics,	 bons	
governants,		bons	juristes,	bons	jutges,		bons	educadors,	bons	ciutadans,	...	

	

	Estètica128	

Aquesta	 és	 una	 qüestió	 que,	 pel	 que	 fa	 a	 les	 arts	 plàstiques	 (època	 del	 rococó),	 no	
ocupa	a	Helvétius.		

“El	 	gust	és	el	coneixement	d’allò	que	mereix	 l’estima	de	tots	els	homes.	En	 l’art	 i	 les	
ciències	hi	ha	algunes	obres	davant	les	qual	el	públic	manlleva	la	opinió	de	les	persones	
instruïdes	i	no	pronuncia	per	si	mateix	cap	judici,	tant	en	geometria,	mecànica,	parts	de	
la	física	o	la	pintura”.	Així	doncs,	“el	gust	és	el	coneixement	d’allò	vertaderament	bell	
que	tenen	les	persones	instruïdes”.	

A	part	de	distingir	un	gust	 raonat	 d’un	gust	acostumat,	 temporal	 i	 epocal,	Helvétius	
apunta	 l’existència	 al	 llarg	 de	 “tots	 els	 segles	 i	 tots	 el	 països”	 d’	 ”allò	 bell”	 (el	 “bel	
esprit”).129	

	

Política		

El	 retrat	que	Helvétius	 fa	dels	 seus	 temps	 (l’esperit	de	 l’època)	és	el	d’un	segle	gens	
lluminós:	“...massa	demagògia,	massa	ganes	de	complaure,	gens	de	gust	per	la	veritat,	
amb	un	retorn	important	a	la	beateria,	al	fanatisme	i	la	superstició,	en	decadència,...”.	
Tot	 això	 li	 permet	 preveure	 (profètic)	 que	 la	 França	 vigent,	monàrquica	 i	 despòtica,	
manada	per	un	govern	perniciós,	desapareixerà.	

																																																													
127	P.e.	:“mentir	és	un	bé,	si	evita	mals”.	
128	De	l’Esprit,	pp.	308-310.	
129	Id.	pp.	310-313	(Discurs	IV,	cap.	6).	A	Helvétius,	però,	la	bellesa	que	li	interessa	és	la	literària	i,	més	en	
concret,	 la	 “creació	 poètica”	 i	 no	 pas	 les	 arts	 plàstiques,	 tal	 com	 s’infereix	 d’una	 carta-contesta	 de	
Voltaire	a	Helvétius	 (1740)	 (v.	W.	Tatarkiewicz,	Història	de	seis	 ideas,	Tecnos,	Madrid,	2015	 (1975),	p.	
290.	
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La	política	és	per	Helvétius,	el	“lloc	on	aplicar	l’ètica”.	La	funció	de	l’Estat	és	promoure,	
facilitar	 i	 fer	 “el	 bé	 comú”,	 allò	 que	 és	 útil	 al	 poble	 (utilitarisme),	 augmentat	 el	
benestar	 i	 felicitat	dels	 individus	 i	 la	prosperitat	del	país,	 la	 seva	educació	 i	 salut,	en	
definitiva:	“la	satisfacció	de	la	gran	majoria”.		

El	 governament	 d’un	 país	 ha	 de	 qualificar-se	 de	 despòtic	 quan	 es	 despreocupa	 del	
interès	general,	concentrant	els	béns	i	la	riquesa	en	mans	d’una	minoria	(“el	príncep”,	
els	cortesans,	els“	 favorits”,	 ...),	quan	els	pobres	 treballen	 i	els	 rics	 (“els	miserables”)	
els	cobren	impostos,	quan		prohibeix	la	llibertat	d’expressió,	de	publicació	i	de	difusió	
d’idees,	...	

És	evident	que	De	l’Esprit,	una	crítica	radical	i	total	al	despotisme	de	 l’Ancien	régime,	
no	 podia	 plaure	 als	 poderosos	 (el	 rei,	 els	 cortesans,	 els	 nobles,	 les	 jerarquies	
eclesiàstiques).	Denúncia	que	hi	ha	despotisme	quan	l’interès	personal	prima	sobre	el	
bé	 (interès)	 col·lectiu.	 Denúncia,	 molt	 en	 particular,	 a	 l’Església	 catòlica.	 Fa	 una	
avaluació	 i	 inventari	 de	 quant	 li	 costa	 al	 poble	 mantenir-los	 (taxes,	 impostos,	
deduccions	 obligatòries,	 fiscalitat	 i	 tributs	 eclesiàstics,	 delmes,	 exaccions,	 ...).	 Fer	
justícia	és	recuperar	tot	el	que	l’Estat	i	l’Església	(els	poderosos,	“els	miserables”)	han	
espoliat,	 confiscar	els	 seus	béns	 immobles	 i	 terres.	Una	bona	política	ha	de	 suprimir	
l’Església	catòlica	i	la	caritat,	igual	que	els	títols	i	càrrecs	hereditaris.	

¿Com	 fer-ho	 per	 canviar	 aquest	 injust	 estat	 del	 regne?	 Helvétius	 no	 postula	 la	
revolució,	com	Meslier,	sinó	la	reforma	de	l’Estat:	

• reformar	les	lleis	
• alleugerir	els	impostos	
• acabar	amb	“els	robatoris”	que	signifiquen	les	taxes	(que	ell	cobrava)	
• revertir	els	ingressos	recaptats	en	obres	i	inversió	públiques	
• donar	lliure	accés	a	tot-hom	a	la	propietat	de	la	terra	
• reduir	la	jornada	de	treball	“a	un	màxim	de	7-8	hores	diàries”	
• organitzar	 el	 regne	 de	 forma	 federal	 (“lliga	 federativa	 de	 repúbliques”	 i	

descentralitzada130	
• instituir	la	fraternitat	“per	decret”	(la	“regla	d’or”	del	canvi	reformista)	
• promoure	la	“capacitat	de	crítica”	
• formació	de	“microcamps”	(comitès,	assemblees	locals,	grups	de	defensa	per	la	

construcció	de	l’interès	comú)	d’acció	permanent	
• fundar	una	religió	laica,	ciutadana,	dedicada	al	“Ser	Suprem”	i	
• reformar	 l’educació	 (punt	 bàsic	 de	 la	 reforma),	 convertint	 l’educació	 en	 una	

ciència	(per	construir	l’adult	des	de	l’infant)131.	

	

Sentit			
																																																													
130	Precursor	dels	“girondins”.		
131	Total	coincidència	amb	d’Holbach.	
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La	cerca	del	plaer	(el	benestar)	és	“el	motor	del	món”	i	del	progrés.132		

“L’humà	és	un	ésser	disponible	per	acollir	el	plaer”,	vet	aquí	el	sentit	de	l’existir.	Estem	
fets	per	gaudir,	no	per	patir.	Elogi	de	l’hedonisme.	“Un	es	torna	estúpid	tan	bon	punt	
deixa	de	ser	apassionat”	(cercador	de	plaer,	benestar).	El	sentit	de	la	vida	(existència)	
no	rau	en	el	pensar	(l’adquisició	de	saber)	sinó	en	els	plaers	que	pots	anar	gaudint	en	
cada	moment.	De	fet,		volem	saber	perquè		saber	ens	dóna	plaer.	

	

	

Paul	Thiry	d’Holbach	(1723-1789)	

L’obra	del	baró	d’Holbach	està	dedicada	a	tres	grans	temàtiques:		

1. La	 deconstrucció	 sistematitzada	 del	 cristianisme,	 amb	 obres	 d’escàndol	 i	
objecte	d’anatema,	contra	deícoles	en	general		i	cristícoles	en	particular.	

2. Construcció	d’un	complet	sistema	filosòfic	materialista	i	ateu.	

3. Plantejament	d’una	política	eudaimonista	i	utilitària.	

Autor,	 en	 total,	 de	 15	 extenses	 obres	 (6.000	 pàgines),	 publicades	 totes,	 en	 vida	 de	
l’autor,		de	forma	anònima	o	amb	pseudònim:	

− Lettre	à	une	dame	d'un	certain	âge	(1752)	
− Le	 christianisme	 dévoilé,	 ou	 Examen	 des	 principes	 et	 des	 effets	 de	 la	 religion	

chrétienne	(1761)	
− La	Contagion	sacrée,	ou	Histoire	naturelle	de	la	superstition	(1768)	
− Lettres	à	Eugénie,	ou	Préservatif	contre	les	préjugés	(1768)	
− Théologie	Portative,	ou	Dictionnaire	abrégé	de	la	religion	chrétienne	(1768)	
− Essai	sur	les	préjugés,	ou	De	l'influence	des	opinions	sur	les	mœurs	&	le	bonheur	

des	hommes	(1770)	
− Système	de	la	nature	ou	des	loix	du	monde	physique	et	du	monde	moral	(1770)	
− Histoire	critique	de	Jésus-Christ,	ou	Analyse	raisonnée	des	évangiles	(1770)	
− Tableau	 des	 Saints,	 ou	 Examen	 de	 l'esprit,	 de	 la	 conduite,	 des	 maximes	 	 du	

mérite	 des	 personnages	 que	 le	 christiannisme	 révère	 	 propose	 pour	 modèles	
(1770)	

− Le	 Bon	 Sens,	 ou	 Idées	 naturelles	 opposées	 aux	 idées	 surnaturelles	 (Londres,	
1772)	

− Politique	Naturelle,	ou	Discours	sur	les	vrais	principes	du	Gouvernement	(1773)	
− Système	 Social,	 ou	 Principes	 naturels	 de	 la	morale	 et	 de	 la	 Politique,	 avec	 un	

examen	de	l'influence	du	gouvernement	sur	les	mœurs	(1773)	
− Ethocratie,	ou	Le	gouvernement	fondé	sur	la	morale	(1776)	
− La	Morale	Universelle,	ou	Les	devoirs	de	l'homme	fondés	sur	la	Nature	(1776)	

																																																													
132	De	L’Esprit,	1,4.	
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− Eléments	 de	 morale	 universelle,	 ou	 Catéchisme	 de	 la	 Nature	 (1790;	 escrit	 el	
1765)	

Són,	 no	 només	 en	 el	 seu	 conjunt	 sinó	 en	 cada	 una	 d’elles,	 un	 torpede	 impactant	
directament	en	la	línia	de	flotació	del	sistema	sociopolític,	econòmic	i	religiós	vigent	a	
l’època.	

Crida	l’atenció,	des	de	la	distància,	la	violenta	reacció	contra	De	l’Esprit		d’Helvétius	i	la	
menor	 intensitat	 de	 la	 condemna	 que	 suscitaren	 les	 obres	 contemporànies	 de	
d’Holbach,	 tant	 o	 més	 directament	 crítiques	 envers	 el	 sistema	 i,	 en	 concret,	 el	
cristianisme.	 El	 fet	 que	 d’Holbach	 publiqués	 amb	 pseudònim,	 essent	 sospitada	 o	
coneguda	l’autoria,	no	pot	ser	raó	suficient.	Que	l’un	(Helvétius)	fos	un	cortesà	infiltrat	
no	noble	 (comprador	dels	 càrrecs)	 i	 que	 l’altre	 (d’Holbach)	gaudís	d’un	 títol	nobiliari	
vienès	i	de	mans	protectores	dins	del	sistema	de	censura,	pot	ser	una	raó	incerta.	

	

Sistema	filosòfic	d’Holbach	

Malgrat	es	tracta	d’un	sistema	filosòfic	complet,	simple	 i	clar-	el	sistema	materialista	
del	 segle	 XVIII	 més	 complet	 i	 sistemàticament	 explicat133-,	 malgrat	 marcar	 un	 clar	
(lluminós)	 punt	 d’inflexió	 (canvi)	 en	 el	 contingut	 del	 pensar	 occidental	 (caracteritzat	
per	l’abandó	de	l’idealisme	i	l’inici	del	materialisme	i	el	positivisme	lògics)	i	malgrat		la	
gran	difusió	que	aconseguí	en	el	seu	moment	-encarnant	paradigmàticament	l’esperit	
de	 l’època	 (la	 il·lustració)-,	 l’obra	 d’Holbach	 és	 pràcticament	 marginada,	 quan	 no	
inexistent,	en	els	tractats	acadèmics	de	filosofia.134	

	

Déu		

Sobre	Déu,	només	que	no	existeix.	Déu	és	“una	impossibilitat	lògica”.	

A	 Sistema	 de	 la	 natura135,	 d’Holbach	 escriu	 que	 a	 Déu	 l’ha	 creat	 la	 ignorància,	 “el	
desconeixement	 de	 les	 causes	 naturals”	 i	 que	 la	 impostura	 de	 les	 religions	 l’han	
convertit	 en	 un	 supra-subjecte	 terrible,	 terrorífic,	 infinitament	 poderós,	 al	 que	 cal	
témer	 i	 adorar	 constantment,	 essent	 la	 conseqüència	 la	desgràcia	 i	 la	 infelicitat	dels	
humans.	

																																																													
133	“El	primer	sistema	filosòfic	sistemàtic	de	la	història”,	segons	Mario	Bunge.	
134	Per	exemple,	sense	anar	gens	lluny,	en	El	pensament	filosòfic	i	científic,	vol.	I,	Pòrtic,	Barna,	2001,	416	
p.	(coordinat	per	J.M.	Terricabras),	es	dedica	a	d’Holbach	12	ratlles	(exactament	les	mateixes	dedicades	
a	 Helvétius,	 i	 15	 a	 La	Mettrie),	mentre	 Plató	 n’ocupa	 200	 i	 Descartes	 320,	 8	 p.	 i	mitja.	 En	 el	 tractat,	
diferents	 vegades	 citat	 en	 aquests	 Apunts,	 de	 R.	 Tarnas,	 La	 pasión	 de	 la	mente	 occidental,	 Atalanta,	
Vilaür	 (Girona),	2016,	701	p.,	d’Holbach	només	és	esmentat	en	tres	ocasions	 i	de	passada.	En	canvi	 la	
importància	dedicada	a	Rousseau	és	la	norma.	
135	Sistema	de	la	naturaleza,	Ed.	Laetoli,	Pamplona,	2008	(1770),	688	p.	
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Aleshores	 ¿què	 és	 el	 cristianisme	 (la	 religió	 cristiana)?	 Per	 respondre	 a	 aquesta	
pregunta	 el	 baró	 té	 un	 pla:	 llegir	 la	 Bíblia	 (Antic	 i	 Nou	 Testaments)	 “com	 llegim	
Tàcit”.136	Ho	fa	i	escriu	i	publica:		

− “El	cristianisme	sense	vels.	Examen	dels	principis	i	dels	efectes	de	la	religió	
cristiana”137	(1761),	que	signa	amb	el	pseudònim	Boulanger.		

− Une	Théologie	portative,	ou	Dictionnaire	abrégé	de	la	religion	chrétienne	
(1768)138,	apareguda	amb	el	pseudònim	de		abbé	Bernier139,	llicenciat	en	
Teologia,	i	escrita	en	col·laboració	amb	Jacques	André	Naigeon	(1738-1810),	
obra	farcida	de	definicions	mínimes	d’una	ironia	càustica	inèdita.140	

− “Història	crítica	de	Jesús-Crist,	o	anàlisi	raonat	dels	Evangelis”	(1770).141	

− “Examen	crític	de	la	vida	i	dels	escrits	de	Sant	Pau”		i	Disertation	sur	saint	Pierre	
(1770).	

Fredament	demolidor,	enderroc	total.	

Conclusions	 d’Holbach:	 La	 Bíblia	 (Antic	 i	 Nou	 Testaments)	 són	 obres	 destinades	 a	
entabanar	 a	 babaus	 i	 ximples,	 capaços	 d’empassar-se	 acríticament	 les	 majors	
bajanades,	 contradiccions,	 faules	 i	 impossibilitats,...	 (de	 les	 que	 d’Holbach	 en	 fa	 un	
llarguíssim	inventari);	 la	Bíblia	és	no	res	més	que	una	“novel·la	oriental”,	plagiada	de	
nombroses	 fons	 paganes	 també	 inventariades.	 Jesús	 és	 un	 “xarlatà	 de	 Judea”,	
mentider	 i	 enredaire,	 que	 es	 fa	 (i	 el	 fan,	 els	 evangelistes)	 passar	 per	mag	 	 i	 profeta	
(incomplidor).	Maria,	una	impossible	verge.	Sant	Josep,	un	espòs	burlat.	...	

	

																																																													
136	Tal	com	“l’humanista	radical”	Lorenzo	Valla	(1407-1457)	feu	amb	el	text	de	la	pretesa	(falsa)	donació	
de	Constantí	a	 l’Església	 (v.	supra	p.	525)	 i	en	el	 s.	XVI	examinaren	 l’A.T.	Andreas	van	Maes	 i	 Jaqques	
Bonfrere,	Thomas	Hobbes,	Spinoza	i	Issaac	de	la	Peyrère,	Richad	Simon,	...	en	el	XVII.	I	tal	com	ho	faran,	
en	el	XIX,	W.	M.L.	De	Wiette	Karl	Heinric	Graf,	 Julius	Wellhausen,	 ...	 i	 en	el	 s.	 XX	Frank	Moore	Cross,	
Richad	E.	Friedmann,	Robin	L.	Fox,	César	Vidal	Manzanares,	...	
137	El	cristianismo	al	descubierto	o	Examen	de	los	principios	y	efectos	de	la	religión	cristiana,	Ed.	Laetoli,	
Pamplona,	 2008	 (1761),	 168	 p.	El	 cristianisme	 sense	 vels:	 o	 examen	 dels	 principis	 i	 dels	 efectes	 de	 la	
religió	cristiana,	Universitat	de	València,	2006,	184	p.	
138	 Teología	 de	 bolsillo:	 breve	 diccionario	 de	 la	 religión	 cristiana,	 Laetoli,	 Pamplona,	 2015,	 192	 p.			
https://fr.wikisource.org/wiki/Th%C3%A9ologie_portative,_ou_Dictionnaire_abr%C3%A9g%C3%A9_de_
la_religion_chr%C3%A9tienne	
139	 Contemporani	 d’Holbach	 existeix	 un	 Nicolás	 Silvestre	 Bergier	1718-1790,	 “doctor	 en	 Teologia,	
canonge	de	París,	membre	de	la	Acadèmia	de	les	Ciències,	Belles	Lletres	i	Arts	de	Besançon,	de	la	Reial	
Societat	 de	 Nancy,	 i	 confessor	 del	 “germà	 del	 Rei”,	 autor	 d’un	 Diccionari	 enciclopèdic	 de	 teologia,		
polemista	i	opositor	ferotge	d’Holbach	i	del	altres	il·lustrats.	
140	 V.	 p.e.	 l’entrada	 “Lloros”:	 “Animals	molt	 útils	 per	 l’Església	 que,	 sense	 gens	 de	malícia	 repeteixen	
força	 fidelment	 tot	 el	 que	 se’ls	 vol	 ensenyar.	 Vegis	 “Catecisme,	 cristià	 i	 Educació”.	 Obra	 pionera	 del	
gènere	 “definicions	 mínimes”,	 tal	 com	 el	 “Diccionari	 de	 tòpics”	 a	 	 Bouvard	 i	 Pécuchet	 de	 Gustave	
Flaubert,	Ed.	Proa,	Barna.,	1990	(1880),	pp.	295-343,	i	El	diccionario	del	diablo	d’Ambrose	Bierce,	Galaxia	
Gutemberg-Círculo	de	Lectores,	Barna.,	2005	(1906),	479	p.	
141	Historia	 crítica	 de	 Jesucristo:	 análisis	 razonado	 de	 los	 evangelios,	 Laetoli,	 Pamplona,	 2013,	 288	 p.		
Moisés,	Jesús	y	Mahoma,	Ediciones	ibéricas,	Cuchia	(Cantabria),	2011,	202	p.	
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Cosmos	

L’obra	príncep	d’Holbach,	Systeme	de	 la	nature	ou	Des	 lois	du	monde	physique	et	du	
monde	 moral	 (1770),	 es	 publica	 sota	 el	 pseudònim	 de	Jean-Baptiste	 de	 Mirabaud,	
membre	de	l'Acadèmia	Francesa	de	les	Ciències.142	Llibre	condemnat	d’immediat	a	 la	
foguera	 per	 l’Assemblea	 del	 clergat	 de	 França.	 Dos	 anys	més	 tard	 n’edita	 un	 resum	
amb	 206	 curts	 paràgrafs:	 Le	 bon	 sens.	 Què	 és	 per	 d’Holbach	 la	 natura	 queda	 ben	
explicitat:	

1. Tot,	absolutament	tot,	és	matèria.	Només	hi	ha	matèria	(natura),	principi	únic.		
2. La	matèria	és	eterna	(ni	és	creada	ni	pot	desaparèixer).	
3. Que	sigui	única	no	vol	dir	que	no	sigui	divisible.	Cada	fragment	de	la	matèria	és	

qualitativament	diferents	dels	altres.	
4. Tot	 (la	 matèria)	 està	 en	 moviment.	 ”La	 matèria	 treu	 el	 moviment	 (energia)	

d’ella	 mateixa”.	 Matèria	 i	 moviment	 són	 indestriables	 (“el	 moviment	 és	
intrínsec	a	la	matèria”).	

5. El	moviment	és	la	causa	dels	canvis	experimentals	per	la	matèria.	Donat	que	el	
moviment	(de	la	matèria)	és	continu,	el	canvi	també	és	continuat.	

6. Cada	 cosa	 i	 esdeveniment	 concrets	 són	 un	 punt-moment	 (espai-temps)	
d’aquests	canvis.	

7. Una	propietat	de	 la	matèria-moviment	és	el	que	d’Holbach,	manllevant-lo	de	
Hume,	 anomena	 “nisus”,	 totalment	 coincident	 amb	 el	 conatus	 d’Spinoza:		
esforç	per	perseverar	en	l’existir	(“ser	i	perseverar	en	el	ser”).	

8. L’Univers	està	governat	per	lleis	deterministes,	rígides	i	sense	excepcions.	
9. Tot	està	relacionat	(un	aleteig	d’una	papallona	al	Brasil	i	una	tempesta	al	Japó).		

La	 realitat	 és,	 en	 cada	 moment,	 el	 resultat	 d’una	 sumació	 de	 causalitats	
(algunes	conegudes,	d’altres,	ara	per	ara,	ignorades).	

10. Tot	prové	(és	l’efecte)	d’una	causa	(determinisme).	Res	no	es	manifesta	sense	
una	 raó,	 raó	 que,	 ara	 o	 més	 tard,	 és	 o	 serà	 totalment	 accessible	 a	 la	
intel·ligència.	La	necessitat	regna,	res	és	contingent.	

11. Tot	 el	 que	 és	 i	 esdevé	 no	 pot	 no	 esdevenir.	 Tot	 (“el	 món”)	 existeix	 com	 a	
resultat.	

	

Humà	

Fragment	diferenciat	de	la	natura	(matèria)	i,	com	a	tal,	determinat,	governat	per	lleis	
estrictes.	 No	 existeix	 el	 (famós)	 lliure	 albir,	 doncs	 estem	 determinats	 per	 causes	
múltiples	(biològiques	i	socials).	Som	subjectes	objecte	de	necessitat.	

																																																													
142	D’Holbach,	Sistema	de	la	naturaleza,	Editorial	Laetoli,	Pamploma,	2013,	668	p.	
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	Això,	però,	no	vol	dir	que	no	puguem	escapar-nos	d’aquesta	fatalitat	tràgica	(el	destí).	
La	raó	(intel·ligència,	pensar	fora	del	solc	establert	per	les	normes	(religioses)	i	costums	
culturals	i	socials	del	lloc	i	l’època,	ens	brinda	aquesta	possibilitat.	

El	cervell	és	un	nivell	superior	d’organització	de	la	“matèria	sensible”	que	es	manifesta	
en	ment	pensant,	a	la	qual	tradicionalment	se	li	ha	donat	el	nom	d’	“ànima”.	El	pensar,	
expressió	 d’un	 nivell	 (“superior”)	 de	 matèria,	 no	 és	 lliure.	 Pensem	 el	 que	 pensem	
perquè	som	d’un	lloc	i	d’una	època,	causats	per	les	lectures	i	converses	que	auditem	i	
mantenim.	 I	 per	 les	 respostes	 (pensaments)	 que	 ens	 susciten	 o	 provoquen.143	 I	 això	
des	del	moment	del	naixement.144	

Viure,	existir,	és	una	fatalitat	tràgica	(un	“sistema	fatal”).	

Què	i	qui	soc	 jo	(la	qüestió	ontològica)	està	determinat	per	factors	 interns	(biològics:	
anatòmics,	 fisiològics,...)	 i	 externs	 (socials	 i	 ambientals:	 educacionals,	 nutricionals,	
climàtics,	 tòxics,	 traumàtics,	 afectius,	 ...)	 que	 constantment	 s’esdevenen	 al	 llarg	 de	
tota	la	durada	d’un	existir	en	un	nivell	d’organització	de	la	matèria.	

Conscient	 que	 l’humà	 no	 neix	 sinó	 que	 es	 construeix	 per	 mitjà	 de	 l’educació145,	
d’Holbach	dissenya	i	proposa	les	línies	bàsiques	d’un	futura	política	educativa:			

1. Coeducació.	
2. Ensenyar	 a	 pensar	 lògicament,	 deductivament.	 Ensenyar	 a	 mirar	 i	 veure,	

comprendre	 i	 després	 a	 dir	 el	 que	 es	 veu.	 Ensenyar	 a	 raonar	 i	 treure	
conclusions	lògiques,	a	extreure’n	les	conseqüències	ulteriors.	No	adoctrinar.	

3. Desvetllar	la	curiositat	per	conèixer	com	funciona	“el	món”.	
4. Donar	predomini	a	la	pràctica	(ciències	i	tecnologia)	sobre	la	teòrica.	
5. Prescindir	 de	 coneixements	 inútils,	 innecessaris	 (abandó	 del	 llatí	 i	 del	 grec,	

“llengües	mortes”.		
6. ....	

	

Ètica146		

No	 partim	 (naixem)	 equipats	 amb	 un	 a	 priori	 moral	 per	 realitzar	 el	 bé	 (no	 naixem	
essent	 un	 “bon	 salvatge”).	 “De	natural”	 els	 humans	 no	 som	ni	 bons	 (com	Rousseau	
																																																													
143	D’Holbach	manté	obert	un	saló,	a	la	rue	Royale-Saint	Roch	de	París,	els	dijous	i	diumenges,	de	dues	a	
vuit	de	la	tarda,	on	hi	són	convidats	de	deu	a	quinze	tertulians	(Diderot,	Rousseau,	Adam	Smith,	Hume,	
Helvétius,		…).	
144	 Jean	 Itard,	a	propòsit	del	cas	Victor	de	L’Aveyron,	ho	 formularà	explícitament:	“L’humà	no	neix,	es	
construeix”.	
145	Tal	com	Jean	 Itard	(1774-1838),	només	una	generació	més	tard,	amb	el	cas	de	Victor	de	L’Aveyron	
(l’infant	salvatge).	V.	Jean	Itard,	“Mémorie	et	rapport	sur	Victor	de	 l’Aveyron”	(1801),	a	L.	Malson,	Les	
enfants	 sauvages,	 Union	 Générale	 d’Ed.,	 París,	 1964,	 pp.	 127-247.	 J.	 Jubert,	 M.	 Domingo	 i	 M.A.	
Domènech,	De	nadó	a	Company,	Rosa	Sensat,	Barna.,	1988,	pp.	18-19.	
146	 D’Holbach,	 La	Morale	 universelle,	 ou	 les	 devoirs	 de	 l’homme	 fondés	 sur	 la	 nature,	 1776.	 Sistema	
social:	principios	naturales	de	la	moral	y	la	política,	Laetoli,	Pamplona,	2017,	400	p.	
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k845499/f6.image	
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predicava)	 ni	 dolents	 (com	 el	 cristianisme	 i	 el	 seu	 “pecat	 original”	 disserten).	 La	
necessitat	 (la	 satisfacció	 de	 les	 necessitats	 bàsiques:	 alimentar-se,	 evitar	 els	 perills,	
reproduir-nos,	 explorar	 el	 medi)147	 domina	 si	 no	 té	 lloc	 un	 procés	 de	 domesticació	
(educació).	 Si	 la	 satisfacció	 de	 les	 necessitats	 “van	 lliures”	 el	 subjecte	 manca	 de	
llibertat	 (esclau	 de	 la	 necessitat).	 Per	 l’humà	 civilitzat,	 ser	 lliure	 és	 alliberar-se	 de	 la	
necessitat	per	mitjà	de	la	“reflexió”	(pensar,	raonar).	

	Culturalment	 aprenem	 a	 ser	 una	 cosa	 o	 l’altra	 (bons	 o	 dolents),	 segons	 quins	
comportaments	ens	són	donats	a	observar	(els	costums).	No	hi	ha	lliure	albir,	de	no	ser	
que	hàgim	après	a	raonar	“el	bé	comú”.	

L’humà	 no	 neix	 lliure,	 es	 fa	 lliure.	 En	 això	 consisteix	 l’ètica:	 la	 llibertat	 d’escollir	
comportar-se	d’una	o	altre	manera	no	pas	per	imperatius	normatius	(manaments	i	lleis	
coercitives).	

Ja	 que	 no	 existeix	 cap	 imperatiu	 ètic	 a	 priori	 ni	 cap	 directriu	 divina,	 ¿com	 he	
comportar-me,	 ara	 que	 Déu	 no	 existeix?148	 La	 resposta	 és	 clara:	 en	 funció	 de	 les	
conseqüències	que	se’n	derivin,	en	quant	al	bé	comú	i	el	 teu,	del	teu	comportament	
(conseqüencialisme,	utilitat	conseqüencial).	

L’ètica	s’aprèn,	es	desenvolupa.	D’Holbach	coincideix	aquí	amb	Rousseau	en	que	és	“la	
societat”	la	que	encunya	en	l’infant	patrons	de	conducta	i	idees	reprovables,	els	mals	i	
la	 infelicitat,	 les	 injustícies	 i	 la	 violència	 vigents.	 L’exemple,	 l’educació	 i	 la	 “bona	
política”(entesa	 com	 mitjà	 per	 millorar	 la	 realitat)	 són	 els	 mitjans	 per	 revertir	 la	
situació	i	produir	comportaments	humans	ètics	i	el	benestar	general.	

Ens	comportem	èticament	quan,	gràcies	a	la	raó,	anem	contra	el	que	ens	determina	a	
fer	el	mal;	quan	la	raó	pren	les	brides.	La	raó	és	una	“brúixola	ètica”.149	Els	valors	ètics	
(com	comportar-se)	han	d’emergir	de	 la	 raó,	de	 la	 comprensió	de	 la	 realitat	 i	 de	 les	
lleis	que	la	regulen	i	determinen,	del	coneixement	de	l’	“interès”	de	l’humà	envers	el	
bé	 comú	 i	 personal.	 L’humà	 ha	 conduir-se	 sense	 cap	 necessitat	 de	 coacció	 exterior,	
sense	 l’obligació	 de	 fer-ho	 per	 imperatius	 legals	 (lleis)	 i	 religiosos	 (normes,	
manaments).	

Encara	 que	 en	 el	 terreny	 de	 l’ètica	 no	 hi	 ha	 el	 “bon	 salvatge”,	 essent	 l’humà	 un	
“fragment	 de	 matèria”	 (un	 tros	 de	 natura)	 organitzada	 amb	 forma	 i	 funció	

																																																													
147	 El	 que	 “modernament”	 anomenarem	 pautes	 innates	 de	 conducta	 o	 instints	 bàsic	 (obligats,	
estereotipats	i	d’exhibició	a	l’instant).	
148	 Pregunta	 que	 Dostoievski	 farà	 emetre	 a	 Mitia	 (dialogant	 amb	 Aliosha)	 a	 Els	 germans	 Karamázov	
(“¿Així,	ara	(sense	Déu)	tot	està	permès?”).	V.	Fiodor	M.	Dostoievski,	Los	hermanos	Karamázov,	Cátedra,	
Madrid,	 1998	 (1879-80),	 p.	 861	 i	 867.	 Tot	porta	 indicar	que	Dostoievski	 ha	 llegit	 d’Holbach	o	 a	 altres	
autors	 “il·lustrats”.	 P.e.	 la	 p.	 383	 del	 llibre	 citat,	 fa	 dir	 a	 Aliosha	 (en	 diàleg	 amb	 el	 seu	 germà	 Iván:	
“Veuràs,	 germà;	 en	 el	 segle	 divuit	 hi	 hagué	 un	 vell	 pecador	 que	 afirmava:	 s’il	 n’existait	 pas	 Dieu	 il	
faudrait	l’inventer”	(frase	de	Voltaire;	v.	Épîtres,	CIV).	
149	 “Brúixola	 ètica”,	metàfora	 emprada	 en	 El	 flâneur	 assegut	 per	 designar	 a	 personatges	 públics	 que	
prenent	partit	enfront	de	concrets	esdeveniments	socials,	serveixen	de	models	i	referent	(“despertadors	
ètics”),	tals	com	Sartre,	Camús,	…	
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diferenciades,	 però	 inexorablement	 regides	 per	 lleis	 d’obligat	 compliment	
(determinisme),	la	possibilitat	i	necessitat	d’una	ètica	racional	es	veu	facilitada	pel	fet	
de	 l’existència	 d’una	 “llei	 psicològica”	 (que	 d’Holbach	 anomena	 “interessos”)	 que	
empeny	 als	 individus	 no	 sols	 a	 la	 cerca	 del	 benestar	 (equilibri	 o	 homeòstasis)	 sinó	
també	del	plaer	i	de	“la	felicitat”,	en	definitiva	del	bé.	

La	 corrupció	 -un	comportament	 immoral	que	d’Holbach	denúncia	explícitament	 com	
pràctica	monopolitzada	pels	nobles-	només	pot	prevenir-se	per	la	posta	en	marxa	d’un	
pla	 d’educació	 estatal	 pels	 ciutadans	 (sistema	 d’instrucció	 pública	 laica,	 rèplica	 de	
l’”educació	 dels	 ciutadans”	 de	 Rousseau)	 que	 tingui	 per	 objectiu	 convertir	 a	
l’aristocràcia	 i	 als	 rics	en	ciutadans	dotats	d’una	comuna	“consciència	nacional”	amb	
les	 classes	 populars.	 És	 així	 com,	 per	 d’Holbach,	 l’educació	 ètica	 dotarà	 a	 tots	 el	
ciutadans	d’una	identitat	comuna	i	única	(igualtat).	

“Unes	bones	 lleis	 fan	bons	 individus	 i	uns	bons	 individus	 fan	bones	 lleis	 i	bones	 lleis	 i	
bons	 individus	fan	una	bona	societat”.	Ètica,	educació	 i	política	han	de	“confondre’s”	
(coincidir).	

	

Política	150	

L’objectiu	 de	 la	 política	 és	 aconseguir	 el	 benestar	 i	 la	 felicitat	 de	 la	 comunitat.	
L’objectiu	d’un	polític	no	ha	de	ser	conquerir	el	poder,	explotar	els	ciutadans,	enriquir-
se	de	forma	corrupte	i	imposar	la		submissió	per	la	força	(tal	com	estava	succeint	en	el	
regne	de	França)	sinó	garantir	la	llibertat,	la	prosperitat	(el	bé	comú)	i	la	seguretat.	

El	baró	d’Holbach	en	absolut	propugna	la	revolució:	és	un	reformista	radical.	I	el	pinyol	
de	la	qüestió,	del	canvi,	està	en	el	“contracte	moral”	que	s’estableix	entre	“el	Príncep”	
i	el	poble,	entre	els	governants	i	els	governats.	

El	contingut	del	“contracte	moral”	és	no	fer	res	que	vagi	contra	el	bé	comú,	la	felicitat	i	
el	 benestar	 de	 tots	 i	 cada	 un.	 Un	 contracte	 que	 d’Holbach	 planteja	 que	 el	 Príncep	
hauria	 de	 fer	 seu	 “en	 el	 seu	 propi	 benefici”	 (al	 tenir	 un	 poble	 content).	 Essent	 el	
Príncep,	 així	 mateix,	 el	 millor	 posicionat	 per	 imposar-lo	 (fent	 ús	 del	 seu	 poder).	 El	
contracte	moral	 dibuixa,	 argumenta	 d’Holbach,	 la	 fina	 ratlla	 vermella	 que	 separa	 el	
“despotisme	il·lustrat”,	que	propugna,	de	l’abominable	tirania	despòtica.151		

Encapçalada	pel	Príncep,	la	reforma	que	proposa	d’Holbach	s’ha	de	legislar	i	executar	
per	una	assemblea	democràtica	del	poble,	escollida	per	sufragi	“limitat”,	sobre	la	qual	
recaurà	el	poder	executiu,	 legislatiu,	 impositiu	 (recaptador	d’impostos)	 i	 les	relacions	
																																																													
150	Éthocratie,	article	per	l’Ecyclopedie,	T.	XVI,	pp.	246-248,	1751.		Etocracia.	El	gobierno	fundado	en	la	
moral,	Ed.	Laetoli,	Pamplona,		2013	,	216	p.	
https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/TH%C3%89OCRATIE	
151	Politique	Naturelle,	ou	Discours	 sur	 les	vrais	principes	du	Gouvernement	 (1773).	Système	Social,	ou	
Principes	naturels	de	la	morale	et	de	la	Politique,	avec	un	examen	de	l'influence	du	gouvernement	sur	les	
mœurs	(1773).	Ethocratie,	ou	Le	gouvernement	fondé	sur	la	morale	(	1776).	
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internacionals	 (incloses	 les	 declaracions	 de	 guerra	 i	 els	 tractats	 de	 pau),	 limitant	 el	
poder	 fins	 ara	 absolut	 del	monarca.	 La	 funció	 del	 qual	 “si	 és	 possible”	 es	 limitarà	 a	
procurar	 la	 felicitat	del	poble	 i	el	bé	comú	(“ni	que	sigui	pel	seu	 interès	de	continuar	
essent	rei”,	insisteix	d’Holbach).	

Dins	 d’aquest	 “contracte	 moral”	 de	 d’Holbach	 s’hi	 formulen,	 en	 embrió,	 els	 que	
passaran	a	ser	Drets	dels	ciutadans:	seguretat,	llibertat	i	propietat.	La	desigualtat	social	
es	 considera	 injusta	 i,	 en	 conseqüència,	 s’abolirà,	 també,	 la	 noblesa	hereditària	 i	 els	
càrrecs	 que	 hi	 van	 lligats.	 Els	 títols	 i	 càrrecs	 passaran	 a	 ser	 una	 recompensa	 i	
reconeixement	als	serveis	prestats.	Això	ha	de	facilitar	no	sols	la	igualtat	sinó	també	la	
fraternitat.	

A	Ethocratie,	ou	Le	gouvernement	fondé	sur	 la	morale,152	editat	a	Amsterdam	a	 l’any	
1776,	 d’Holbach	 hi	 dicta	 les	 “lleis	 morals”	 (el	 codi	 ètic)	 per	 a	 tots	 els	 estaments	 i	
membres	d’un	estat:	el	Príncep,	 els	nobles,	els	militars,	els	magistrats,	els	 sacerdots,	
els	 rics	 i	 els	 pobres,	 els	 savis,	 els	 científics,	 literats,	 filòsofs,	 artistes,	 educadors	 i	 els	
cònjuges.	 Aquestes	 “lleis	 morals”	 regiran	 tant	 per	 la	 vida	 pública	 com	 privada.	
Especifica	quins	són	“els	delictes,	els	vicis	 i	els	desordres	públics”	que	cal	sancionar	 i	
assenyala	 el	 model	 a	 seguir	 per	 a	 una	 eficaç	 reforma	 dels	 costums.	 No	 s’oblida	 de	
ningú,	alhora	que	sobre	cada	un	hi	exerceix	una	severa	crítica.	

Proposa	la	necessitat	d’abolir	l’ús	i	aplicació	del	dret	canònic	i	negar	tot	poder	jurídic	a	
l’estament	eclesiàstic	(precursor	de	la	Constitució	civil	del	clergat	de	l’any	1790	i	de	la	
desamortització	dels	bens	de	l’Església).	

Sobre	la	justícia,	especifica	que	una	societat	té	el	dret	de	castigar,	inclús	amb	penes	de	
mort	o	de	treball	forçat,	“si	(i	només	si)	s’ha	fet	tot	el	possible	per	impedir	els	motius	
que	han	dut	a	un	individu	a	delinquir”.	

La	 importància	 que	 assigna	 a	 la	 llei	 en	 aquest	 “contracte	 moral”	 és	 nuclear,	
especificant	 i	emfatitzant	que	“només	existeix	una	vertadera	 justícia	 si	 la	 llei	 s’aplica	
tant	al	més	alt	com	al	més	humil	dels	ciutadans”.	“Poderosos	i	desposseïts”	són	iguals	
davant	la	llei.	

La	banca,	pel	seu	torn,	no	pot	ser	prestadora	de	l’Estat.	Una	societat	no	ha	d’endeutar-
se	demanant	crèdits	i	empobrint-se,	mentre	queda	intacte	la	fortuna	dels	més	rics.	La	
reforma	del	sistema	impositiu	és	una	necessitat	ineludible	i	urgent.	Els	més	rics,	sense	
excepció,	han	de	pagar	més	impostos;	un	ric	–noble	o	no	noble-	és	deutor	a	la	societat	
que	l’ha	deixat	enriquir.	

En	un	govern,	tots	 i	cada	un	dels	governants	han	de	ser	un	model	(exemple	a	imitar)	
pels	ciutadans.	

El	poble	ha	de	controlar	al	sobirà	i	als	governants.	Els	governants	només	han	de	ser	els	
gestors	(executors)	dels	desitjos	i	interessos	del	poble.	
																																																													
152	D’Holbach,	Etocracia,	Laetoli,	Pamplona,	2012	(1776),	207	p.	
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La	política	o	és	 ètica	 (moral)	 o	no	és	política.	 Política	 i	 ètica	 són	dos	 aspectes	d’una	
mateixa	realitat.	

Però	no	sols	sobre	la	política	s’aixeca	l’edifici	d’un	Estat	basat	en	el	“contracte		moral”:		
“l’educació	 del	 ciutadà”	 (de	 tot	 el	 poble,	 l’alt	 i	 el	 baix)	 és	 imprescindible.	 Educació	 i	
política	 són	 dues	 cares	 d’una	mateixa	moneda	 (un	 peix	 que	 es	 mossega	 la	 cua,	 un	
cercle	que	torna	sobre	si	mateix).	

Com	que	d’Holbach	considera	que	qui	pot	i	ha	d’encapçalar	la	reforma	de	l’estat	és	el	
rei	 (“el	 Príncep”)	 -fent	 servir,	 precisament,	 el	 seu	 poder	 absolut	 per	 canviar	 les	
estructures	 educatives	 i	 els	 costums	 de	 la	 nació-,	 ingènuament	 (o	 no),	 dedicà	
Ethocràcia	al	despòtic	Lluís	XVI,	rei	de	França	(i	de	Navarra),	qualificant-lo	de	“monarca	
just,	 humanitari,	 benefactor.	 Amic	 de	 la	 veritat,	 de	 la	 virtut,	 de	 la	 senzillesa;	 enemic	
dels	 afalacs,	 del	 vici,	 del	 fast,	 de	 la	 tirania.	 ...	 protector	 del	 pobre,	 ...”,	 ...	 per	 a	
continuació	 procedir	 a	 fer	 una	 crítica	 i	 condemna	 radical	 i	 sistemàtica	 a	 tot	 el	 que	
aquest	monarca,	la	seva	cort	i	el	seu	govern	exemplifiquen.	

D’Holbach	va	desvetllant	en	els	seus	escrits	la	desafecció	creixent	del	poble	envers	els	
seus	 governants	 i	 dissenyant	 lentament	 i	 sistemàticament	 el	model	 que	 adoptarà	 la	
futura	i	propera	Revolució.		

	

Estètica		

En	qüestió	de	“gustos”,	d’Holbach	no	hi	entra.	

	

Sentit		

Tot	 està	 relacionat,	mútuament	 causat.	Materialisme	 condueix	 a	 ateisme	 i	 aquest	 a	
ètica,	i	ètica	condueix	a	eudaimonia,		objectiu	primer	i	final	de	l’existir.	

El	sentit	de	l’existir	està	en	gaudir,	en	procurar	i	obtenir	la	felicitat	(pròpia	i	comuna),	
amb	 absència	 de	 cap	 significat	 transcendent	 (o	 “superior”).	 Comprendre	 (pensar)	 la	
condició	humana	i	el	lloc	que	ocupem	en	l’Univers,	menar	una	existència	pròpia	i	lliure,	
cercar	 el	 plaer	 (la	 felicitat)	 i	 defugir	 el	 dolor,	 lluitar	 contra	 el	 poder	 de	 l‘Església	 i	
l’absolutisme	monàrquic,	...	tot	sembla	indicar	que	foren	per	d’Holbach	els	múltiples	i	
coincidents		sentits	del	seu	atrafegat	i	productiu	existir.	
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En	 conjunt,	 el	 sistema	 filosòfic	 dels	 enciclopedistes	 radicals	 és	 clar	 i		
coincident	

Déu	és	inexistent.	Tampoc	hi	ha	cap	“més	enllà”	o	qualsevol	mena	de	vida	després	de	
la	mort.	

L’Humà	és	una	màquina	“de	carn	i	os”,	mortal,	necessitada	i	a	la	que	li	cal	lluitar	per	la	
seva	 supervivència,	 nascuda	 ignorant	però	amb	capacitat	per	 ser	 intel·ligent,	 dotada	
d’instints	i	passions	que	la	raó	pot	(i	ha	de)	controlar.	

L’Univers	és	un	conjunt	d’àtoms	organitzats	de	tota	manera,	complexa	i	incomptable,	
“sense	 significat	 inherent	 i	 sense	 cap	 propòsit”.	 El	 “món”	 ha	 evolucionat	 gràcies	 a	
l’atzar.	

L’Ètica	(com	hem	de	comportar-nos	“ara	que	Déu	no	existeix”)	passa	a	ser	una	qüestió	
personal,	 desvinculada	 de	 qualsevol	 recompensa	 o	 càstig	 (no	 hi	 cap	 llei	 “superior”	
divina	o	humana	que	ens	 indiqui	 com	hem	de	 comportar-nos).	 En	definitiva:	 control	
del	instints	i	de	les	passions	per	la	raó.	

Estètica:	La	bellesa	és	temporal	(epocal)	i	local	(territorial).		

Política:	Viuen,	a	París,	sota	l’ancien	regime,	sota	la	monarquia	borbònica	absolutista,	i	
postulen	 una	 utòpica	 societat	 basada	 en	 el	 respecte	 mutu,	 sense	 amos	 ni	 esclaus	
(sense	opressors	 i	oprimits)	 i	on	 imperi	 la	solidaritat	 i	 la	cooperació,	sense	 jerarquies	
socials	(sense	classes,	igualitària).	

Sentit	de	l’existir:	Absència	de	cap	significat	transcendent	(o	“superior”).	Comprendre	
(pensar)	 la	condició	humana	 i	el	 lloc	que	ocupem	en	 l’Univers,	pot	donar	un	sentit	a	
l’absurd	d’existir.	 També	ho	pot	 ser	menar	una	existència	pròpia	 (individual	 i	 lliure).	
Sobretot,	 cercar	 el	 plaer	 (la	 felicitat)	 i	 defugir	 el	 dolor.	 I	 el	 compromís	 social:	 lluitar	
contra	 el	 poder	 de	 l‘Església	 i	 l’absolutisme	 monàrquic,	 contra	 tota	 forma	 de	
despotisme,	de	tirania	i	d’injustícia.	

Els	 “temps	 moderns”	 s’estan	 obrint	 dificultosament	 camí,	 amb	 sotracs	 endavant	 i	
reculades.	
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