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PENSAR EN EL SEGLE XVIII 



	
PENSAR	AVUI		

ÉS	HAVER	COMENÇAT	A	PENSAR	EN	EL	SEGLE	XVIII	
	
	



PENSAR EN EL SEGLE XVIII 

ELS	TRES	GRANS	CANVIS	
	

1.   CANVI	DE	LOCALITAT	
2.   CANVI	DE	CONTINGUT	

3.   CANVI	DE	MITJÀ	



S.	XVI:	ITALIÀ		
S.	XVII:	ANGLÈS	
S.	XVIII:	FRANÇES		
S.	XIX:	ALEMANY		

CANVI	DE	LOCALITAT		



CANVI DE CONTINGUT 
“l’aire/esperit de l’època”  

• Pèrdua	del	monopoli	de	la	visió	cristiana	
• Desaparició	de	Plató	i	Aristòtil	
•  Expansió	del	deisme	i	emergència	de	l’ateisme	
• Mirar,		veure,	raonar	i	descriure	(o	callar)	
• Visió	materialista	del	“món”	i	del	humà.		
•  Triomf	de	l’empirisme.	Importància	de	l’educació	
•  L’hedonisme	(enfront	de	la	manca	de	sentit	de	l’existir)	
• Reforma	i	Revolució	polítiques	(el	lloc	del	humà	en	el	món)	



CANVI DE MITJÀ  

•  El	negoci	del	LLIBRE	(edició,	distribució	i	venda)	



El segle XVIII 
Aufklärung, éclairé, enlightenment, il·luminisme 

Segle	de	“les	llums”?	
	
Segle	de	“la	Il·lustració”?	
	
Segle	de	les	llumetes?	
	
Segle	dels	“il·luminats”	(philpsophes)?	
	
Segle	del	despotisme	il·lustrat?	
	
	



éclairé, enlightened, il·luminat, auffklärung 

Sant	Climent	de	Taüll	(s.XII)é		



“Què és la IL·LUSTRACIÓ?” (1784) 

“Abandó	d’una	minoria	d’edat”	
“Servir-se	del	propi	enteniment”	
“Fer	ús	públic	de	la	raó	en	tots	els	terrenys”		

Immanuel	KANT	(1724-1804)	

“La	llum	contra	les	tenebres	religioses”	



El segle XVIII a FRANÇA (capital París) 
és tot menys il·luminat  

“no vivim en una època il·lustrada” (Kant)  



El segle XVIII a Catalunya 
  



Pensar en el segle XVIII a FRANÇA 

La	tropa	dels	fòssils	vivents	
	

	Joseph-Adrien	Lelarge	de	Lignac		(1697-1762),	capella	i	metafísic	
		L’abbe	Bergier	(1718-1790),	anti	tot	el	que	es	mou		
	 Jacob	 Nicolas	 Moreau	 (1717-1803),	 historiador	 i	 apologista				
	sistemàtic	de	l’ancien	regime.		
	 	 L’abbé	 Joseph	 	 Giry	 de	 Saint-Cyr	 (1699-1761),	 anti	
	enciclopedista	



Pensar en el segle XVIII a FRANÇA  

Els	ensarronadors		

•  Louis	Claude	Saint	Martin	(1743-1803),	teosofista,	esotèric		

	

	

•  Franz	Joseph	Gall	(1758-1828),	fundador	de	la	frenologia	

•  Franz	Anton	Mesmer	(1734-1815),		el	magnetisme	animal		



GALERIA D’ACLARITS  
les espelmes/torxes del XVIII 



										+	els	enciclopedistes	



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

Charles-Louis	de	Secondat,	baró	de	Montesquieu	(1689-1755)	



MONTESQUIEU 
Lletres perses (1721) 

1977	



MOSTESQUIEU, L’esperit de les lleis (1748)  

																																																

																																																																			Llibre	XI,	cap.	V	

																																																																				Poder	executiu	
																																																																				Poder	legislatiu	
																																																																				Poder	judicial	

10	pàgines	

700	pàgines	

LOCKE	



El que MONTESQUIEU va dir: 
“hi ha d’haver equilibri de poders”  

PODER	EXECUTIU	
Exercit	millor	per	un	que	per	molts	

Monarca:	fixe	(“té	el	límit	en	ell	mateix”)	

Inviolable	

Ministres	(govern):		variables		

Independent	del	Poder	legislatiu	

Pot	vetar	lleis	(controlar	el	P.	Legislatiu),	
però	no	les	pot	establir	

	

	

	

	

	

	

	

	

PODER	LEGISLATIU	
Compost	millor	per	alguns	

	
Escollit	d’entre	els	nobles	(“els	
distingits”)	i	algú	del	poble	

Cada	un	d’aquest	cossos	dictarà	
“les	lleis	que	li	convinguin”		

	
Renovable	

	
	
	
	
	
	
	
		

PODER	JUDICIAL	
Compost	pels	necessaris			

	
Totalment	independent	del	P.	Executiu	

	i	del	P.	Legislatiu	
	

Nomenat	per	nobles	i	súbdits	
Tribunal	per	nobles	i	Tribunal	pel	poble	

	
L’acusat	pot	rebutjar	jutges	

	
Els	jutges	no	han	de	ser	fixos	

	
Pot	controlar	els	ministres	(P.	Executiu)	

	
Els	jutges	han	de	ser	“essers	inanimats”,		
“boques	que	pronuncien	les	paraules	de	la	

llei”	
		



El que MONTESQUIEU no va dir 

	“Ha	d’haver-hi	separació	de	poders”	(executiu,	legislatiu	i	judicial)	



(6 folis, a una sola cara) 
Montesquieu va dir més coses 

•  “La	democràcia	és	un	inconvenient”	
•  “El	poble	no	ha	de	governar”	(no	a	la	sobirania	popular)	
•  	“Només	ha	de	governar	gent	distingida”	(sobirania	representativa	o	
nacional	dels	nobles)	
•  “La	llibertat	és	el	dret	de	fer	tot	el	que	les	lleis	permeten”	
	



“Montesquieu ha muerto”  
(Alfonso GUERRA, 1985) 

No	es	referia	a	MONTESQUIEU	(1748),	sinó	als	DRETS	dels	CIUTADANS	(1789)	

[Llei	del	poder	judicial]	



Assemblea Nacional Francesa, 26 d’agost de 1789 
Declaració de Drets de l’Home i del Ciutadà 

 article 16 
 

	
“Toute	société	dans	laquelle	la	garantie	des	droits	n’est	pas	assurée	ni	
la	séparation	des	pouvoirs	déterminée,	n’a	point	de	Constitution”		

[No	hi	ha	Constitució	sinó	pretesa	“voluntat	general”	(v.	Rousseau)]		



Han mort els drets de l’humà i dels ciutadans   



Les llums que enfosqueixen 

•  François-Marie	Arouet,	dit	Voltaire	(1694-1778)	
•  Jean-Jacques	Rousseau	(	1712-1778)	



Rousseau ( 1712-1778) 

1772	
“L’home	neix	lliure,	però	per	tot	arreu	es	
troba	encadenat”		



Jean-Jaccques Rousseau ( 1712-1778) 
ELS MALS DE L’HUMANITAT  

•  Etiologia:	la	civilització	i	la	propietat	

•  Signes	i	símptomes:	corrupció	dels	costums,	infelicitat,	manca	llibertat,		
																								Jo	artificial,	...	
•  	Tractament:		
																								-Radical:	retorn	a	l’estat	salvatge	
																								-Pal·liatiu:	Educació	
																																												Religió	
																																												Polític		



TRACTAMENT PAL·LIATIU dels mal de la humanitat 
la recepta de  J.J. ROUSSEAU  

• RELIGIÓ	 “natural”:	 immortalitat	 de	 l’ànima	 i	 existència	 d’una																
“providència	gratificadora”.	
•  EDUCACIÓ	 (“formació	 dels	 ciutadans”):	 adoctrinament	 moral,	 “no	
obturar	les	facultats	naturals”.	Res	de	Ciència	ni	d’Art.		
• POLÍTICA:		Signatura	d’un	“Contracte	social”	

	 	Renúncia	a	la	llibertat	individual	
	 	Sense	oposició	i	sense	partits	
	 	Sense	separació	de	poders	
	 	Imperi	de	la	Llei	i	de	la	“Voluntat	general”	(la	Constitució)
	 		



El Contracte social i les seves derivades  

• CONTRACRE	SOCIAL	(“Cadascun	posa	en	comú	la	seva	persona	i	els	seus	bens”).	

• VOLUNTAT	GENERAL			

• BÉ	COMÚ																																																															La	CONSTITUCIÓ	
	
•  	ESTAT	IDEAL																IMPERI	de	la	LLEI	(la	llibertat	deixa	de	ser	un	dret	i	passa	a	ser	
																																																																																																																																																								un	deure:	el	deure	d’obeir)	

El	GRAN	LEGISLADOR	



ESTAT IDEAL de Rousseau  

•  El	GRAN	LEGISLADOR	és	el	Cap	d’Estat	(“el	millor	d’entre	els	millors”)	
•  El	GRAN	LEGISLADOR	encarna	la	Voluntat	General		
•  El	GRAN	LEGISLADOR	redacta	les	LLEIS	“a	mida	de	les	circumstàncies”	

“Text	sagrat”	de	la	Revolució	Francesa	/	llibre	de	capçalera	de	Robespierre	(40.000	decapitats)	



LLUM PÁLIDA 
 
 

MONTESQUIEU 

	
	
LLUM	FOSCA		

	
	

ROUSSEAU	

LLUMS		INTENSES	
	
	

MESLIER		
	

La	METTRIE	
	

HELVETIUS		
	

D’HOLBACH	
	
	
	
	
	
	
		

ESPELMES	
CIRIS	i	TORXES	

	
	
	

ENCICLOPEDISTES	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ELS IL·LUSTRATS RADICALS  

Jean	MESLIER	(1664-1729)	
	
Julien	Offray	de	LA	METTRIE	(1709-1751)	
	
Claude-Adrien	HELVETIUS	(1715-1771)	
	
Paul	Thiry	D’HOLBACH	(1723-1789)	
	
	
		



Jean MESLIER (1664-1729) 



ÉTRÉPIGNY (Ardenes, França)  



Mémorie des pensés et des sentiments de 
Jean Meslier, cure d’Étrépgny et Balaives 

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,	desprès	de	la	seva	mort,	

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

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

	



2015,	89	p.		
																						2010,	726	p.					1729,	1.100	p.		



El pròleg 
Perquè “parlar-vos un cop mort” 

  
“Que	els	sacerdots,	els	predicadors,	els	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”.	



El sistema filosòfic de Jean MESLIER 
DÉU 

No	hi	ha	déu.		
No	pot	existir:	“Un	Déu	per	permeti	el	dolor	i	la	injustícia,	no	val	la	
pena”.		
“Tots	els	infants	són	ateus	(...)	Les	nostres	dides	són	els	nostres	primers	
teòlegs”.		
Els	creients	cristians:	deícoles,	cristícoles,	teocristícoles,	“els	
cartesians”,	“els	col·laboracionistes”,	“seguidors	estúpids	d’una	secta	
d’adoradors”,	...	
Jesucrist:		“fanàtic	mort	de	gana,	entabanador,	...”.	
...	...	
	



HUMÀ 

• Cos	material,	sense	ànima	espiritual	

•  L’	“ànima	és	una	funció	de	la	natura”,	“és	immanent”	i	mortal	
	
• Pensament:	“fermentació	de	la	matèria”	



MESLIER 
SENTIT DE L’EXISTIR  

•  “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”.		



POLÍTICA  

• Desobediència,	insubordinació,	revolució	
•  Lluita	de	classes	
• Comunisme,	comunalisme,	anarquisme,	internacionalisme...	
• Animalista	(“Senyors	cartesians,	el	fet	que	les	bèsties	no	parlin	com	vosaltres	llatí	o	francès...	Això	no	vol	
dir	que	no	tinguin	els	seus	dolors,	els	seus	plaers	i	les	seves	alegries”)	

•  Hedonisme	social		
	

	“que	le	dernier	des	rois	fût	étranglé	avec	les	boyaux	du	dernier	prête”	

“No	s’ha	de	tenir	pietat	per	les	persones	que	no	en	tenen”	
“Hem	de	colpejar	o	apunyalar	tots	aquests	odiosos	monstres	i	enemics	del	gènere	humà”	



Obelisc del jardí Alexander del Kremlin, 1918 
(Moscou, Rússia)  

Als	il·lustres	pensadors	i	lluitadors	per	
l’emancipació	dels	traballadors		
	
Marx,	Engels,	Liebknecht,	Lassalle,	Bebel,	
Campanella,	Meslier,	Winstalley,	Moro,	Saint-
Simon,	Vaillant,	Fourier,	Jaures,	Proudhom,	
Bakunin,	Tchernishevski,	Lavrov,	Mijailovski	y	
Plejanov	

Enderrocat	el	2013	



Julien Offray de La METTRIE  (1709-1751) 



La METTRIE 
L’home màquina (1983)  

Mirar,	veure	(autobservar-se),	raonar	i	dir:		
	

¿Què	passa	quan	tinc	febre?		
¿Què	passa	quan	em	desmaio?	



La METTRIE  

•  Tot	és	MATÊRIA	(déu	i	l’ànima	inclosos)	
• MATÈRIA:	única	substància	modificada	diversament	
•  HUMÀ:	màquina	(de	matèria)	que	“s'arrossega	perpendicularment”		
																	“els	diferents	estats	de	l’ànima	són	correlatius	al	del	cos”	
																	Sense	llibertat	individual.	Preprogramat	i	condicionat	
																	Condemnats	a	cercar	el	plaer	(retorn	a	Epicur)	
.	POLÍTICA:	“metafísica	de	la	tendresa”.	Justícia:	“el	mal	és	metafísic”.				 		
		Els	malvat	són	víctimes	i	no	tenen	cura.		
		“Que	patíbuls	i	botxins	compleixin	la	seva			funció”	(salut	social).	
.	SENTIT:	gaudir.		

Precursor	del	determinisme	genètic,	l’etologia,	neuropsicologia,	sociobiologia,	...		



Claude-Adrien HELVÉTIUS (1715-1771) 
ex fermier, ex maitre d’hotel de la reina 



Helvetius (1715-1771)  

1758		

(2012,	562	p.	)				

1773	



 
Sistema filosòfic d’HELVETIUS 

 
•  Déu:	“força	de	la	natura”	
•  Humà:	“immanència	radical	sense	cap	immaterialitat”	
																(lloc	de	lluita	permanent	entre	la	“força	de	la	mandra”	i	la	“força	de	l’odi	a	l’avorriment”)				

•  Cosmos:	Pretendre	explicar-lo	(ara	per	ara)	és	una	“ficció	metafísica”	
																			(Si	no	sabem,	millor	callar)	

•  Ètica:	“Bé	i	mal	són	objectes	terrestres”	
•  Estètica:	Qüestió	de	gustos	
•  Política:	reformista	radical	(cal	reformar-ho	TOT).	GPDBC	(Defensa	Bé	Comú)	

•  Educació:	“una	nació	s’edifica	a	l’escola”	
•  Sentit:	“Acollir	el	plaer”	



el Baró Paul Thiry d’Holbach (1723-1789) 



15 llibres, 6.000 pàgines 
anònims o amb pseudònims  

1.  Desconstrucció	sistemàtica	del	cristianisme	
2.  Construcció	d’un	complet	sistema	filosòfic	materialista	i	ateu	
3.  Plantejament	d’un	política	(reformista)	eudaimonista	i	utilitària	

Materialisme	condueix	a	ateisme,	aquest	a	ètica,	i	ètica	
condueix	a	eudaimonia,	objectiu	primer	i	final	de	l’existir		



D’HOLBACH 

“Llegir	la	Bíblia	com	llegir	Tàcit”	





L’ancien régime en qüestió  

¿REVOLUCIÓ	o	REFORMA?	



ELS ENCICLOPEDISTES INGENUS  


