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Pròleg	

On	som?	Al	segle	XVIII,	entre	el	1700	i	el	1800.		

A	 quin	 lloc?	 A	 París,	 indubtablement.	 Una	 ciutat	 creixent,	 que	 passa	 de	 300.000	 a	
800.000	habitants,	i	que	es	converteix	en	el	cor	d’Europa.	Cada	any,	deu	mil	persones	
més.	Només	als	col·legis,	50.000	alumnes.	

I	què	hi	passa?		Que	una	generació	s’aixeca	contra	l’idealisme	i	el	teisme,	en	l’àmbit	del	
saber	i	de	la	metafísica.	

I	 perquè	 ho	 fan?	 Per	 descrèdit	 del	 sistema	 teocràtic,	 i	 per	 necessitats	 urgents	 de	 la	
burgesia	 emergent	 a-metafísica	 (materialista	 i	 atea	 sense	 dir-ho	 perquè	 encara	 viu	
sense	saber-ho),	la	nova	classe	social	que	provocarà	la	Revolució	Francesa	per	prendre	
el	poder.	

Però	 aquesta	 generació	 són	 polítics?	 De	 cap	 manera,	 són	 intel·lectuals,	 pensadors,	
il·lustrats.	 Gent	 que	 escriu	 i	 conversa	 i	 edita.	 Durant	 la	 Revolució,	 no	 els	 tindran	 en	
conte,	paradoxalment	per	massa	avançats.	

I	què	volen?		En	general,	creuen	en	el	progrés	de	la	humanitat	a	través	de	l’educació,	
però	no	pas	sempre	en	 la	 igualtat	de	 les	persones,	 tot	 i	que	volen	que	el	poble	 i	 les	
dones	 rebin	 educació.	 Volen,	 sobretot,	 desprestigiar	 la	 superstició,	 posar	Déu	 al	 seu	
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lloc,	 com	 el	 gran	 rellotger,	 i	 en	 alguns	 casos,	 treure’l	 de	 l’imaginari	 col·lectiu,	 car	 el	
neguen.	Entre	ells	hi	ha	els	primers	ateus.	I	els	primers	materialistes	absoluts.	

Són	 un	 grup	 tancat,	 unit?	 No,	 de	 cap	 manera.	 Cadascú	 té	 la	 seva	 personalitat	
diferenciada,	 i	 hi	 haurà	 enemistats	 i	 separacions,	 però	 junts	 formen	 una	 autèntica	
avantguarda	racionalista	davant	l’Església	i	la	Monarquia,	absolutistes.	

I	 com	ho	pensen	 fer?	Amb	 la	 paraula.	De	 la	mateixa	manera	 que	 les	 religions	 s’han	
imposat	 per	 l’escriptura	 sagrada,	 ells	 pensen	 imposar-se	 per	 l’evidència	 de	 la	 raó	 a	
través	de	la	paraula.	Escriuran	una	ENCYCLOPAEDIA.	Concretament	L’encyclopédie,	ou	
Dictionnaire	raisonné	des	sciences,	des	arts	et	des	métiers	par	une	société	de	gens	de	
lettres,	 mis	 en	 ordre	 par	M.	 Diderot	 de	 l’Académie	 des	 Sciences	 et	 Belles-Lettres	 de	
Prusse,	et	quand	à	 la	partie	mathématique,	par	M.	d’Alembert,	de	 l’Académie	 royale	
des	Sciences	de	Paris,	de	celles	de	Prusse	et	de	la	Société	royale	de	Londres.		

Què	és	una	“enciclopaedia”?	“enkiklios	paideia”,	la	cadena	del	coneixement.	En	el	seu	
cas,	l’intent	d’escriure	i	descriure	tot	el	què	hi	ha.	Tota	l’existència.	Per	ordre	alfabètic.	
Car	 en	 el	món,	 segons	 la	 tesi	 enciclopedista,	 tot	 té	 un	 lloc	 i	 un	 valor	 segons	 la	 seva	
utilitat	per	promoure	el	desenvolupament	de	la	humanitat	a	través	del	coneixement,	la	
justícia	i	el	progrés1.	Perquè	el	progrés	és	inexorable	a	través	de	l’hegemonia	de	la	raó.	

Què	se’n	treu	d’això?	Fer	evident	que	el	món,	 la	creació,	són	coses,	matèria,	éssers	 i	
conceptes,	 i	 que	 es	 pot	 saber	 a	 través	 de	 la	 raó,	 i	 que	 la	 raó,	 en	 ella	mateixa,	 és	 el	
saber.	Introduir	 l’escepticisme	i	 la	crítica	com	a	valors	socials.	Entrar	a	les	cases	de	la	
gent,	directament.	Tenir	 i	donar	 informació	concreta.	Proposar	un	text	 i	una	doctrina	
alternativa.	Fer	propaganda	de	les	noves	idees.	I	fer-ho	per	ordre	alfabètic,	on	és	igual	
la	paraula	Déu	que	deu,	Rei	que	reg.	

I	això	és	així?	Inicialment	si,	però	potser	a	la	llarga	no.	Ho	veurem.	

I	 se’n	 van	 sortir?	 En	 la	 pràctica,	 sí:	 28	 volums,	 11	 dels	 quals	 d’il·lustracions,	 1.900	
gravats,	 72.999	 articles,	 uns	 20	 milions	 de	 paraules,	 4.000	 subscriptors	 els	 quals	
pagaren	en	total	el	valor	d’un	sou	mitjà	durant	un	any,	 i	25.000	exemplars	abans	del	
1800.	 I	 un	 negoci	 editorial	 formidable	 (pels	 editors,	 és	 clar,	 de	 l’equivalent	 de	 30	
milions	d’euros).	Dóna	feina	durant	anys	a	un	miler	de	persones.	

És	un	model	vigent?	Si	i	no.	L’enciclopèdia	de	paper	ha	mort.	Ara	vivim	en	la	ubiqüitat	
de	la	xarxa	digital.	Ara	vivim	en	l’infinit	virtual.		

	

	

																																																													
1	Blom,	Philipp,	Encyclopédie,	Anagrama,	BCN,	2007	(Londres,	2004),	pàg.	124	i	126.	
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La	Idea	

Entre	 el	 1751,	 data	 del	 primer	 volum,	 i	 el	 1772,	 data	 de	 lliurament	 de	 l’últim,	 la	
peripècia	 és	 absoluta.	 Des	 del	 1759	 treballaran	 clandestinament,	 car	 els	 pesa	 una	
condemna	 oficial.	 Vénen	 els	 volums	 a	 l’estranger,	 i	 no	 serà	 fins	 l’aparició	 del	 darrer	
volum	 que	 d’una	manera	més	 o	menys	 claudicatòria,	 el	 poder	 els	 deixarà	 tranquils.	
Durant	tots	aquests	anys,	Diderot,	el	principal	artífex	de	la	proesa,	estarà	pendent	de	
no	escriure	res	que	el	dugui	definitivament	i	per	sempre	a	la	presó,	després	de	la	seva	
primera	detenció,	el	1749,	a	Vincennes.	

Tot	plegat	va	anar	acompanyat	de	l’escriptura	de	libels	i	pamflets	clandestins,	editats	
als	 Països	 Baixos,	 generalment	 Holanda,	 introduïts	 al	 país	 d’amagat,	 i	 venuts	 pels	
carrers	 i	 mercats,	 amb	 gran	 perill	 per	 venedors	 i	 compradors.	 També	 l’edició	 de	
revistes	fent	còpies	a	mà,	com	“Le	correspondance	littéraire”,	de	Friederich	Melchior	
Grimm	(1723-1807),	tretes	a	l’estranger	per	canals	diplomàtics.	I	la	redacció	d’obres	de	
gruix	editades	anònimament	o	no,	moltes	de	les	quals	comportaren	greus	problemes	
als	seus	autors.		

La	cosa	neix	un	dia	que	uns	editors	volen	traduir	la	Cyclopaedia,	d’Efrain	Chambers,	en	
dos	volums,	apareguda	a	Anglaterra.	Un	jove	emergent,	Denis	Diderot	(Langres,	1713	–	
París,	 1784),	després	que	uns	anglesos	hi	 fracassessin,	 li	 és	encarregada	 la	 feina.	 Ell,	
però,	s’inspirarà	en	el	Dictionnaire	historique	et	critique	en	quatre	volums	(1695-1702),	
de	 Pierre	 Bayle,	 francès	 hugonot2	 exiliat	 a	 Rotterdam,	 un	 compendi	 de	 filòsofs	 i	
personatges	 històrics	 comentat	 (el	 90%	 són	 notes	 plenes	 de	 debats,	 dissensions,	
anècdotes,	etc,	amb	referències	bibliogràfiques	exactes),	on	Bayle	posa	en	boca	d’altre	
tot	 allò	que	ell	 pensa,	 generalment	burleta,	 escèptic,	 obligant	 a	 llegir	 entre	 línies,	 la	
qual	cosa	fa	que	Diderot	s’imagini	el	mateix	però	a	escala	total.	La	proposta	convenç	
als	editors,	però	donada	la	joventut	i	encara	poc	crèdit	de	Diderot,	un	jove	menestral	
de	 províncies,	 lloguen	 a	 Jean-Baptiste	 d’Alembert	 (1717-1783),	 fill	 il·legítim	 de	
Madame	De	Tencin,	la	gran	salonière3,	educat	per	un	vidrier	i	la	seva	dona,	tot	i	que	el	
seu	pare,	oficial	i	noble,	va	cuidar	de	que	no	li	faltés	res.	Llavors,	tot	i	ser	encara	jove,	
ja	era		famós	matemàtic	i	membre	de	l’Acadèmia	de	les	Ciències.	I	l’estrella	del	saló	de	

																																																													
2	Hugonot,	nom	que	prenien	els	membres	de	l’església	protestant	reformada	de	França.	
3	Una	salonière	era	la	senyora	rica	o	noble	que	convocava	a	casa	seva,	normalment	a	les	tardes,	i	en	dia	
fixe	a	 la	 setmana,	 a	 la	 gent	 famosa	o	 important	o	destacada	de	 la	 ciutat.	 En	aquest	 cas,	Madame	De	
Tencin	(morta	el	1749)	disposava	d’un	dels	millors	salons	de	París,	a	la	Rue	Saint	Honoré,	la	qual	cosa	no	
li	va	 impedir	deixar	el	seu	fill	a	 les	escales	de	 la	capella	de	Jeant	Le	Rond,	perquè	fos	adoptat.	 	L’altre	
saló	important,	també	a	la	Rue	Saint	Honoré,	va	ser	el	de	Mari	Thérese	de	Geoffrin	(1699-1777),	la	més	
important	salonière,	que	rebia	els	dilluns	 i	els	dimecres.	El	de	Madame	Necker	rebia	els	divendres.	Els	
dissabtes,	només	obrien	els	salons	de	segona	categoria.	I	els	diumenges,	eren	tots	oberts.	Pel	que	fa	als	
enciclopedistes,	disposaren	d’un	saló	fonamental,	el	de	Henri	Thiry	d’Holbach,	a	la	Rue	Molins,	8,	entre	
els	 Louvre	 i	 el	 Palais	 Royal,	 que	 rebia	 els	 dijous,	 i	 on	 es	 menjava	 massa	 bé,	 i	 el	 de	 Claude	 Adrien	
Helvétius,	a	 la	Rue	Sainte	Anne,	que	rebia	els	dimarts.	Els	salons	van	ser	 l’equivalent	burgès	a	 la	cort,	
que	era	fora,	a	Versalles.	Però	un	lloc	magnífic	de	transmissió	d’idees	i	de	llibertat	d’expressió.	
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Madame	Geoffrin	 (1699-1777).	 Cal	 anotar	 que	d’Alembert	 va	 viure	 tota	 la	 seva	 vida	
amb	la	mare	adoptiva.	

La	implicació	de	tots	dos,	però,	fou	molt	diferent.	D’Alembert	treballà	només	en	la	part	
científica,	 i	 quan	 les	 coses	 van	 anar	mal	 dades,	 deixà	 l’empresa,	 però	 no	 del	 tot.	 El	
1757,	arrel	d’un	text	seu	sobre	Ginebra,	els	ànims	s’alteren	prou,	fins	i	tot	Voltaire	els	
aconsella	plegar,	però	Diderot	diu	que	no,	 i	d’Alembert	deixa	el	treball	diari.	El	1759,	
arran	de	la	suspensió	per	 llei	de	 l’Encyclopédie,	acusats	de	connexions	materialistes	 i	
atees	 (condemna	 del	 8	 de	 Març	 del	 Consell	 Real),	 tots	 plegats	 fan	 una	 reunió;	
d’Alembert	arriba	 tard,	 crida,	 i	 se’n	va.	A	partir	d’aquell	moment,	el	pes	de	 l’obra	 la	
portarà	Diderot		i	Louis	de	Jaucourt	(1704-1779),	conegut	com	a	Chevalier	de	Jaucourt,	
el	 qual	 va	 escriure	 40.000	 articles,	 la	 meitat	 dels	 deu	 últims	 volums.	 Ell	 dos	 van	
preparar,	a	porta	tancada,	durant	sis	anys,	els	21	volums	que	faltaven,	fins	el	1766,	en	
què	exactament	del	29	de	Març	al	26	d’Abril	van	expedir	als	subscriptors	els	últims	deu	
volums.	El	1772	es	va	acabar	de	lliurar	l’últim.	

El	 fet	 fou	que	aquesta	 va	 ser	una	empresa	del	 capitalisme,	del	 segle	XIX.	 Els	 editors	
veieren	el	negoci,	 i	 fou	un	gran	negoci.	 I	el	públic	de	tot	Europa,	molts	d’ells	nobles,	
també	en	veieren	 la	necessitat.	La	Religió	 i	el	Dogma	no	van	poder	contra	el	naixent	
Capital4.	

	

El	fet	

No	ha	estat	pas	el	primer	intent	mundial	de	fer	una	enciclopèdia.	Blom5	fa	citació	de	
les	 tauletes	 gravades	 d’Assurbanipal	 (668-627),	 moltes	 de	 les	 quals	 tenien	 llistes	
d’objectes	 o	 noms	 associats	 per	 l’arrel,	 el	 tema,	 etc.	 Entre	 grecs	 i	 romans,	 tenir	
biblioteca	 era	 normal,	 i	 no	 menys	 enciclopèdic	 fou	 la	 creació	 de	 la	 biblioteca	
d’Alexandria.	 Al	 segle	 IV,	 Plini	 el	 Vell	 va	 escriure	 la	 Història	 Natural	 amb	 el	 mateix	
afany,	 llibre	 de	 consulta	 fins	 ben	 entrat	 el	 segle	 XVI.	 El	 xinesos	 van	 acumular	 745	
volums	l’any	1726,	dins	un	corrent	tradicional	d’obres	enciclopèdiques	amb	títols	com	
La	primera	tortuga	de	la	oficina	de	registre.	El	segle	IX	els	islàmics	escrigueren	la	Kitab	
úyun	al-Akhbar	(El		llibre	de	les	millors	tradicions),	dividit	per	temes,	l’últim	dels	quals	
és	“Dones”.	Cal	fer	citació	també	de	les	Etimologies	de	Sant	Isidoro	de	Sevilla,	al	segle	
VII,	 també	per	 temes,	 on	destaca	el	 tema	 “Déu	 i	 els	Àngels”.	A	partir	 d’aquí	 el	món	
medieval	 entra	 en	 l’escolasticisme	 i	 s’omple	 de	 tractats	 que	 fan	 citació,	 refonen,	
abreugen,	 glosen,	 amplien,	 fan	 i	 desfan	 tota	mena	 de	 fonts	 i	 de	 textos,	 creant	 una	
xarxa	 inextricable	 entre	 saber	 antic,	 saber	 àrab,	 saber	 grec	 passat	 pels	 àrabs,	 jueus,	
romans,	llatins,	estrangers	llatinitzats	de	tota	mena,	tal	com	per	exemple	trobem	a	la	
General	 Estoria,	de	 Alfonso	 X	 el	 Sabio,	 del	 segle	 XIII,	 o	 la	 Imago	Mundi,	 d’Honorius	
																																																													
4	Blom,	Philipe,	Encyclopédie,	Anagrama,	BCN,	2007	(Londres,	2004),	pàg.	298.	
5	Ob.	Cit.,	pàg	15.	
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Inclusus,	a	Alemanya,	el	1090.	No	altre	fou	l’intent	de	l’obra	de	Ramón	Llull,	captar	tot	
el	saber.	

Però	 el	 Renaixement	 va	 aportar	 tal	 quantitat	 de	 noves	 dades,	 que	 la	 majoria	 de	
tractats	 es	 feren	 vells	 en	 poc	 temps,	 i	 els	 diccionaris	 d’autoritats	 serviren	 de	 poc.	
Geografia,	oficis,	 ciències,	 idees,	matemàtiques,	cosmovisions,	noves	 tècniques,	nous	
estils,	 nous	 paradigmes,	 convertiren	 la	 major	 part	 del	 passat,	 enciclopèdicament	
parlant,	 en	 poca	 cosa.	 I	 al	mateix	 temps,	 la	 renovació	 va	 impulsar	 l’afany	 d’escriure	
tractats	 que	 englobessin	 la	 nova	 realitat.	 Tot	 i	 això,	 la	 paraula	 “enciclopèdia”	 no	
apareix	fins	el	1630,	la	Encyclopedia	septem	tomis	distincta,	de	Johann	Heinrich	Alsted.	

Francis	 Bacon	 (1561-1626)	 va	 intentar	 la	 Great	 Instauration,	 ordenada	 de	 manera	
empírica	per	temes,	dividits	com	un	arbre	del	coneixement,	començant	per	la	Química,	
Vista	 i	 Arts	Visuals,	Oïda	 i	Música,	Olfacte	 i	Olors,	 etc,	 amb	 l’avantatge	que	Déu	 i	 la	
Teologia	quedaven	situades	en	una	més	de	les	branques,	cosa	que	no	va	agradar	gens	
a	l’Església,	que	ho	va	considerar	herètic.	Estem	ja	a	les	portes	de	l’Encyclopédie.		

El	 cert	 és	 que	 entre	 finals	 del	 segle	 XVII	 i	 primera	 meitat	 del	 XVIII	 hi	 va	 haver	 un	
augment	 sobtat	d’enciclopèdies.	Totes	eren,	però,	 temàtiques.	 La	de	Pierre	Boyle,	 ja	
esmentada,	 la	 primera	 per	 ordre	 alfabètic.	 El	 Jesuïtes	 de	 Lyon,	 el	 1704,	 feren	 un	
Dictionnaire	 de	 Trévoux,	 en	 vuit	 volums.	 El	 paper	 dels	 jesuïtes	 en	 tot	 plegat	 fou	
rocambolesc.	D’entrada	hi	estigueren	en	contra,	perquè	en	realitat	ho	volien	fer	ells.	
Després	 ho	 boicotejaren	 per	 qüestions	 doctrinals.	 En	 algun	 moment,	 però,	
entengueren	 el	 seu	 valor	 i	 hi	 aportaren	 qüestions.	 En	 general,	 però,	miraren	 que	 el	
projecte	 fracassés,	 i	 ben	 mirat,	 al	 final,	 fou	 la	 pròpia	 expulsió	 dels	 jesuïtes	 a	 tota	
Europa,	que	 començà	per	Portugal,	 i	 que	en	el	 cas	de	França	vingué	motivat	per	un	
assumpte	 de	 diners	 ocorregut	 als	 Mars	 del	 Sud,	 allò	 principal	 que	 permeté	 la	
finalització	sense	traves	del	projecte.	

J.H.	 Zedler	 (1706-1760),	 va	 publicar	 entre	 1731	 i	 1754	 un	Universal	 Lexicon,	 en	 64	
volums.	John	Harris,	el	1704,	en	un	volum,	un	Lexicon	technicum,	 i	 finalment	Ephrain	
Chambers	 (1680-1740),	 com	 hem	 indicat,	 lliura	 el	 1728	 una	 Cyclopaedia:	 or	 An	
Universal	Dictionary	of	Arts	and	Sciences,	de	 la	qual	en	va	 fer	cinc	edicions	en	divuit	
anys.	

Perquè	 les	 “enciclopèdies”?	 Com	 hem	 dit,	 l’intent	 de	 saber-ho	 tot	 és	 antic.	 Plató	 i	
Aristòtil	són	enciclopèdics.	Però	estan	esgotats.	Ara	la	cosa	pren	un	aire	molt	concret.	
Els	vells	diccionaris	d’autoritats	s’han	tornat	inservibles	davant	la	matemàtica	i	la	física.	
El	 segle	XVII	ha	obert	 camins	 insospitats.	En	un	extrem,	els	empiristes,	especialment	
John	 Locke,	 i	 en	 l’altre	 Spinoza,	 amb	 el	 seu	 panteisme	 substancial,	 han	 reduït	 molt	
l’espai	idealista,	i	el	mateix	idealisme,	a	mans	de	Descartes	i	de	Leibniz,	s’ha	tornat,	ni	
que	sigui	de	manera	prou	contradictòria,	racional	o	racionalista.	Berkeley	defensarà	a	
Déu	com	a	creador	absolut	 i	constant	als	nostres	ulls,	però	els	humans	veiem	només	



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

	

	
	

737	

allò	que	sentim,	ens	diu.	Encara	que	el	vell	escolasticisme	no	mor,	perquè	perviu	en	els	
aspectes	teistes,	l’escissió	entre	teologia	i	raó	es	va	consumant.		

També	 és	 cert	 que	 la	 religiositat,	 en	 ple	 segle	 XVIII,	 tindrà	 un	 ressorgiment,	 sovint	
fanàtic:	 els	 pietistes6	 i	 els	 jansenistes7	 (el	 Parlament	 de	 París,	 que	 emetia	 llicència	
d’edició,	necessària	 juntament	amb	la	 llicència	Real,	era	tot	ell	 jansenista)	a	França,	 i	
els	 quàquers8	 i	 els	metodistes9	 a	 Anglaterra,	 sense	 oblidar	 el	 calvinisme	militant	 del	
segle	 XVI	 a	 Ginebra,	 la	 ciutat	 de	 Rousseau.	 És	 l’època	 de	 l’esplendor	 de	 la	 música	
religiosa,	amb	Bach	i	Händel.	

Estem,	per	tant,	en	un	moment	d’enfrontament	entre	vell	i	nou	règim.	Els	philosophes,	
nom	que	van	rebre	els	joves	pensadors	de	l’Encyclopédie10	es	van	adonar	ràpidament	
que	 a	 davant	 tenien	 un	 mur	 formidable,	 en	 forma	 de	 clergat	 secular.	 Però	 alhora,	
després	de	Newton,	el	materialisme	mecanicista	ha	 triomfat.	Estem	davant	d’un	dur	
combat	entre	els	vells	poders,	església	i	corona,	que	retenen	com	poden	els	conceptes	
“Déu”	 i	 “Autoritat”,	 i	 les	 noves	 idees,	 de	 les	 quals	 la	 burgesia,	 amb	 més	 o	 menys	
ambigüitat,	se’n	 fa	 transmissora.	Les	noves	 idees	tenen	un	nom:	 Il·lustració.	 I	no	són	
les	 idees	del	poble,	que	es	troba	en	un	estat	on	és	 impossible	tenir	 idees.	La	misèria	
durant	 l’esplendor	de	Versalles	(construït	sobre	el	dolor	 i	 la	mort	de	molts,	el	mateix	
que	provocà	Pere	el	Gran	construint	Sant	Petersburg,	en	anys	similars),	fou,	per	dir-ho	
amb	 insolència	 versallesca,	 magnífica.	 La	 il·lustració	 neix	 entre	 nobles	 i	 burgesos.	
Frederic	de	Prússia,	emperador,	fou	un	dels	grans	protectors	dels	il·lustrats.	El	censor	
Real	 de	 Lluis	 XV	 fou	 qui	 ajudà	 secretament	 que	 els	 enciclopedistes	 podessin	 anar	
endavant.	Molts	d’ells	tenien	títols	nobiliaris,	el	més	destacat	el	Baró	d’Holbach.	

Car	estem	en	una	nova	fe,	la	de	la	ciència,	la	de	l’home	(entès	com	a	humanitat),	la	del	
progrés	històric	 lineal,	però	també,	 i	en	paral·lel,	 l’entrada	del	materialisme	més	cru,	
del	mecanicisme,	i	de	l’ateisme.	En	general,	els	 il·lustrats	no	eren	radicals.	La	majoria	
eren	 deistes.	 Hi	 ha	 un	 Déu,	 i	 nosaltres	 només	 hem	 de	 descobrir	 el	 seu	 pla,	 en	 una	
espècia	 de	 “deïficació	 evolutiva	 de	 l’home”11.	 El	 nostre	 instrument	 és	 la	 ciència,	
salvadora	del	món,	amb	la	qual	anem	a	millor,	 i	només	podem	anar	sempre	a	millor.	
																																																													
6	Pietisme,	moviment	 luterà	 fundat	per	Philipp	 Jakob	Spener	al	 segle	XVII,	quan	cap	el	1680	reuneix	a	
casa	seva	gent	per	fer	lectures	pietoses.	El	moviment	s’estengué	molt	durant	el	segle	XVIII.	
7	 Jansenisme.	 Nom	 que	 prové	 del	 teòleg	 i	 bisbe	 Corneli	 Jansenio	 (1585-1638)	 i	 de	 la	 seva	 doctrina,	
basada	en	una	 interpretació	 literal	dels	 textos	d’Agustí	d’Hipona.	Amb	diverses	 condemnes	vaticanes,	
van	ser	enemics	jurats	dels	jesuïtes.	
8	Quàquers:	és	a	dir	la	Societat	Religiosa	dels	Amics,	moviment	dissident	fundat	a	Anglaterra	per	George	
Fox	 (1622-1691).	 “Quake”	 significa	 tremolor,	 i	 el	nom	els	 ve	de	que	havien	de	 “tremolar	pel	 Senyor”.	
Actualment	són	uns	300.000,	especialment	als	Estats	Units.	
9	 Metodistes:	 una	 idea	 del	 bisbe	 anglicà	 John	 Wesley	 (1703-1791)	 i	 el	 seu	 germà	 Charles,	 basat	 en	
l’estudi	de	la	bíblia	i	en	portar	una	vida	cristiana	estricta,	i	aplicar	la	salvació,	al	carrer.	
10	Russell,	Bertrand,	Història	Social	de	 la	Filosofia.	 III,	Ed.	62,	BCN,	1996	(1961),	pàg	223.	 Indica	que	 la	
gent	 culta	 de	 França	 al	 segle	 XVIII	 exercia	 la	 “sensibilité”,	 una	 capacitat	 d’emoció	 i	 d’emoció	 de	 la	
simpatia	 cap	 als	 pobres,	 directa,	 plorant	 al	 veure’ls,	 però	 sense	 ajudar-los.	 Comenta	 que	 els	
“philosophes”	exercien	la	“sensibilité”.	
11	Tarnas,	Richard,	La	pasión	de	la	mente	occidental,	Atalanta,,	Vilaür	(Girona),	2016	(19991),	pàg.	407.	
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Portat	a	 l’extrem,	els	 revolucionaris	 francesos	deïficaren	 la	Raó.	Kant12,	quasi	al	 final	
del	període,	l’identifica:	

La	 il·lustració	significa	 l’abandonament	de	 l’home	d’una	 infància	mental	de	 la	que	ell	
mateix	és	culpable.	 Infància	és	 la	 incapacitat	de	 fer	servir	 la	pròpia	raó	sense	 la	guia	
d’una	altra	persona.	Aquesta	puerilitat	 és	 culpable	quan	 la	 seva	 causa	no	és	 la	 falta	
d’intel·ligència,	 sinó	 la	 falta	 de	 decisió	 o	 de	 valor	 per	 pensar	 sense	 ajuda	 aliena.	
“Sapere	aude”,	atreveix-te	a	saber.	Heus	aquí	la	divisa	de	la	Il·lustració.	

La	 Il·lustració	 (Lumières,	 en	 francès;	Enlightenment,	 en	 anglès;	Illuminismo,	 en	
italià;	Aufklärung,	en	alemany).	Diuen	que	d’Alembert	va	assenyalar	que	la	il·lustració	
“ho	va	discutir,	analitzar	i	moure	tot”.	No	és	precisament	d’Alembert	el	més	indicat	per	
dir	això,	car	el	seu	compromís	no	arribà	ni	a	la	meitat	del	dels	altres,	però	és	cert	que	
el	moviment	no	té	fronteres,	car	respon	a	un	canvi	general,	a	un	canvi	del	pensar.	No	
hi	ha,	per	tant,	degut	al	seu	ampli	espectre,	una	evolució	definida	ni	ordenada.	Entre	
els	enciclopedistes	hi	havia	una	mica	de	tot,	 i	potser	Diderot,	al	cap	i	a	la	fi	 l’autèntic	
responsable	de	la	feina,	podria	ser	l’il·lustrat	prototípic,	car	per	ell	ni	la	raó	ni	la	irraó	
guanyen,	ja	que	allò	important	és	el	caràcter	de	cadascú,	el	joc	de	la	condició	humana.	
Uns	foren	més	simples	i	més	fanàtics;	altres,	en	canvi,	foren	traïdors,	com	Jean	Jacques	
Rousseau;	 i	d’altres,	 com	Grimm,	acabaren	a	 la	 contra,	defensant	 l’aristocràcia.	Però	
més	 enllà	 del	 moment,	 encara	 ara	 quasi	 tota	 la	 política,	 l’economia,	 l’educació	 i	 la	
ciència	 actuals	 són	 il·lustrades.	 En	 plena	 crisi,	 això	 si,	 i	 davant	 de	 nous	 paradigmes	
irracionals	 o	 cibernètics	 difícils	 ara	 de	 predir.	 Però	 la	 base	 social	 europea	 i	 de	 la	
globalització	 del	 segle	 XXI	 encara	 és,	 per	 més	 que	 completament	 atonyinada,	
rebesnéta	dels	il·lustrats.	I	entre	els	il·lustrats,	dels	enciclopedistes.	

	

Qui	eren?	

Primer	 fou	Denis	Diderot,	 ja	presentat	 (v.	 supra).	Després	 fou	d’Alembert,	 igualment	
presentat13.	Diderot	primer	volia	ser	jesuïta.	Tenia	quinze	anys.		No	va	arribar	a	“abbé”,	
espècie	 d’estudiant	 de	 la	 carrera	 eclesiàstica,	 als	 quals	 se’ls	 feia	 la	 tonsura,	 i	 l’única	
cosa	que	no	se’ls	permetia	era	casar-se.	Del	Louis-le-Grand,	jesuïta,	va	passar	al	col·legi	
Harcourt,	 jansenista	 (nota	 6).	 Aquest	 canvi	 indica	 alguna	 cosa	 dins	 seu,	 ja	 que	 el	
jansenisme	 era	 una	 espècie	 de	 protestantisme	 dins	 el	 catolicisme,	 anava	 contra	 els	
vicis	eclesiàstics	i	la	decadència	de	l’aristocràcia.	Es	llicencia	en	Arts	per	la	universitat,	
el	pare	vol	que	sigui	eclesiàstic,	ell	estudia	per	advocat,	fracassa,	fa	de	tutor	d’uns	nens	
rics,	ho	deixa,	i	acaba	en	la	bohèmia,	ple	de	deutes.	Diderot	vol	ser	lliure,	però	no	perd	
l’ideal	 de	 fer	 allò	 difícil.	 Al	 Cafè	 de	 la	 Regènce	 coneix	 Jean	 Jacques	Rousseau	 (1712-

																																																													
12	Kant,	Immanuel,	a	“Què	és	la	Il·lustració?”.	
13	El	 compendis	historiogràfics	 i	biogràfics	de	Philipp	Blom,	Encyclopédie	 i	Gente	Peligrosa	 (Anagrama,	
2010	i	2012	respectivament),	contenen	un	mar	de	dades	sobre	els	autors.	
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1778),	primer	col·laborador,	 i	amic,	 i	més	tard	enemic.	Es	casa	amb	Anne-Antoinette	
Champion	(1710-1796),	una	noia	senzilla,	costurera,	 i	ultracatòlica,	que	li	donarà	tres	
filles,	 de	 les	 quals	 només	 sobreviurà	 l’última,	 l’Angelique,	 a	 la	 qual	Diderot	 dedicarà	
temps	 i	 esforços,	 segons	 el	 seu	 ideal	 de	 que	 cal	 educar	 a	 les	 dones.	 El	 matrimoni	
durarà	tota	la	vida,	43	anys,	malgrat	les	etapes	en	que	Diderot	s’allunya	de	casa,	i	les	
amants,	 la	 principal	 de	 les	 quals	 és	 Sophie	 (Louis-Henriette)	 Volland	 (1716-1784),	
coneguda	 quan	 ella	 tenia	 quaranta	 anys,	 amb	 la	 que	 va	 tenir	 una	 intensa	 relació	
epistolar.	

Cap	a	1740	 ja	publicava	a	diferents	 revistes	 i	 feia	 traduccions.	 Ell	 volia	 ser	escriptor,	
contra	la	voluntat	del	seu	pare,	que	tampoc	el	va	deixar	casar	amb	l’Anne-Antoinette.	
El	1746	escriu	els	Pensées	philosophiques,	el	1747	Promenade	du	sceptique	(confiscat	
per	les	autoritats,	que	el	prevenen	que	el	vigilen),	i	el	1749,	quan	ja	tenia	l’encàrrec	de	
l’Encyclopédie,	 escriu	Lettre	 sur	 les	aveugles	 (Carta	 sobre	els	 cecs),	 una	metàfora	de	
l’empirisme	radical,	i	del		pensament	racional,	a	través	de	tots	els	dubtes	que	presenta	
l’existència	 del	món	 (i	 de	 Déu),	 al	 sentir	 la	 vida	 quan	 ets	 cec.	 Apart	 d’una	 carta	 de	
Voltaire,	que	suposà	per	Diderot	un	reconeixement	(tot	i	que	mai	es	va	fiar	de	Voltaire	
i	mai	anà	a	Ginebra	a	veure’l),	la	conseqüència	immediata	fou	el	seu	empresonament.	
Al	Château	de	Vincennes.	Desolació	total.	Els	editors,	en	nom	de	la	seva	economia,	en	
demanen	 la	 llibertat.	 Ell	 confessa,	 cada	 cop	més	desesperat.	 Li	 atenuen	 la	 presó.	 Ell	
accepta	 l’autoria	 de	 les	 obres	 prohibides,	 i	 accepta	 no	 tornar-hi	 sense	 sotmetre-ho	
abans	 a	 la	 censura.	 Si	 no	 ho	 fa,	 tindrà	 presó	 perpètua.	 Als	 quatre	mesos,	 el	 deixen	
anar.	 Això	 marcà	 per	 sempre	 l’obra	 de	 Diderot.	 Ara	 ja	 només	 pot	 ser	 l’autor	 de	
l’Encyclopédie.	 I	a	això	és	dedicarà,	moltes	estones	amb	pena,	constret	a	no	escriure	
res	que	el	pugui	incriminar	seriosament.	I	així	i	tot,	la	resta	no	fou	una	camí	de	roses.	
Rousseau,	 que	 no	 podia	 pagar	 un	 cotxe	 de	 cavalls,	 el	 va	 a	 veure	 cada	 dos	 dies,	
caminant	 dues	 hores	 des	 de	 París.	 Fou	 precisament	 anant	 cap	 a	 Vincennes,	 que	 a	
Rousseau	se	li	va	ocórrer	participar	en	un	concurs	d’assaig,	el	qual	va	guanyar,	la	qual	
cosa	suposà	el	començament	de	la	seva	exitosa,	i	personal,	carrera	literària.	Molts	anys	
després,	Rousseau	va	abandonar	Diderot	de	males	maneres.	

Diderot	dedicà	tota	la	seva	vida	a	aquesta	empresa,	alguns	cops	pràcticament	sol.	Va	
morir	 el	 1784,	 dotze	 anys	 després	 de	 lliurar	 l’últim	 volum,	 tot	 i	 que	 des	 del	 1764	
gairebé	tots	els	articles	estaven	redactats	-en	un	moment	donat,	però,	algú,	potser	el	
propi	 editor,	 s’havia	 infiltrat,	 i	 havia	esborrat	moltes	 frases	 i	 paràgrafs	 sencers,	unes	
quaranta	pàgines	de		les	nou	mil	que	contenien	els	últims	deu	volums,	la	qual	cosa	va	
desesperar	 a	 Diderot,	 perquè	 resultava	 quasi	 impossible	 refer-ho-.	 Però	 això	 no	 va	
aturar	res,	i	els	volums,	un	a	un,	es	van	lliurar	tots	als	quatre	mil	subscriptors.	L’últim	
episodi	important	de	la	vida	de	Diderot	succeeix	quan	necessita	diners	i	posa	en	venda	
la	seva	biblioteca.	Li	compra	Catalina	la	Gran,	de	Rússia.	I	li	paga.	Des	d’aquell	moment	
Diderot	té	un	problema,	car	mai	havia	acceptat	diners	de	la	monarquia	ni	de	ningú	del	
món	aristocràtic,	i	ara	es	veu	obligat	no	només	a	acceptar	els	diners,	sinó	a	anar	a	St.	
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Petersburg.	 Finalment,	 entre	 la	 tardor	 i	 l’hivern	 de	 1773	 a	 1774,	 Diderot	 viatja,	
penosament,	fins	a	St.	Petersburg,	i	allí	li	cau	bé	a	la	tsar,	de	manera	que	moltes	tardes	
fa	conversa	informal	i	amistosa	amb	ella,	fins	que	ella,	evidentment,	es	cansa	de	sentir-
li	dir	a	ell	el	que	ella	ha	de	fer,	i	el	propi	Diderot,	per	les	paraules	de	Catalina	la	Gran,	
que	 fou	bona	política,	 s’adona	què	vol	dir,	exactament,	 la	paraula	“despotisme”,	per	
més	que	sigui	il·lustrat.	La	tornada,	també	feixuga	i	interrompuda	per	malalties,	deixa	a	
Diderot	envellit.	Tot	i	que	passa	uns	mesos	a	Holanda,	a	la	Haia,	i	considera	de	quedar-
s’hi,	per	l’esperit	liberal	del	lloc.	Però	finalment	torna,	al	costat	de	la	seva	filla,	a	la	qual	
cerca	marit.	En	general,	però,	Diderot	mai	estigué	content	de	l’obra	feta.	Després	de	la	
seva	 mort,	 la	 Revolució	 el	 va	 tornar	 a	 enterrar,	 i	 mentre	 Voltaire	 i	 Rousseau	 eren	
enterrats	 amb	 honors	 revolucionaris	 al	 Panteó,	 els	 ossos	 de	Diderot,	 i	 també	 els	 de	
d’Holbach,	van	ser	profanats	pels	revolucionaris	a	la	petita	església	de	Saint	Roch,	on	
encara	ara	descansen	barrejats	amb	altres	de	manera	indeterminada.	

D’Alembert	portà	el	nom	de	Jean	Baptiste	Le	Rond	perquè	fou	fill	il·legítim	de	Madame	
de	Tencin	 i	de	Louis-Camús	Destouches,	abandonat	a	 la	porta	de	Saint-Jean-le	Rond.	
Recollit	per	Madame	Rousseau,	dona	de	pobre	condició,	que	no	va	abandonar	mai	al	
seu	fill	adoptiu,	el	qual	mai	va	ser	reconegut	pels	seus	pares,	tot	i	que	Destouches	li	va	
pagar	 una	 educació	 de	 primera.	 De	 manera	 gairebé	 autodidacta,	 aprengué	
matemàtiques,	en	una	escola	jansenista,	i	de	molt	jove,	24	anys,	entrà	a	l’Acadèmia	de	
les	Ciències.	El	seu	Tractat	de	dinàmica,	del	1743,	li	procurà	la	fama	necessària	per	ser	
reconegut	 a	 tot	 Europa.	 I	 a	 ser	 l’estrella	 del	 saló	 de	 la	 més	 gran	 de	 les	 salonières,	
Madame	 Geoffrin.	 El	 1772	 se’l	 nomenà	 secretari	 perpetu	 de	 l’Acadèmia.	 A	
l’Encyclopédie	va	 fer	els	discurs	preliminar	 i	 nombrosos	articles	de	 ciències,	 sobretot	
matemàtiques,	i	algun	de	literatura,	fins	el	seu	trencament,	ja	explicat,	amb	Diderot	el	
1758.	És	una	llàstima	que	encara		es	conegui	aquest	treball	com	a	un	fet	conjunt	entre	
tots	 dos,	 quan	 tota	 l’evidència	 ens	 diu	 que	 d’Alembert	 s’hi	 va	 comprometre	 molt	
menys,	i	quan	va	veure	a	venir	problemes	seriosos,	va	saltar	del	vaixell.	

El	tercer	és	Rousseau	(veure	apunt	específic).	

El	quart	és	Friedrich	Melchior	Grimm	(1723-1807),	un	alemany	jove	que	corre	per	París	
mentre	 Diderot	 és	 a	 Vincennes.	 Un	 cop	 es	 coneixen,	 Grimm	 serà	 el	 més	 gran	
propagandista	 del	 projecte,	 gràcies	 a	 que	 l’alemany	 es	 dedicà	 a	 fer	 de	 periodista	 i	
diplomàtic	entre	l’alta	aristocràcia	europea,	la	qual	cosa	li	va	suposar,	al	final,	renegar	
de	l’enciclopedisme	i	ser	enemic	de	tots	plegats.	Però	inicialment,	va	ser	de	gran	ajuda.	
Secretari	de	diversos	comtes,	coneix	a	Rousseau	en	una	festa.	Grimm	es	va	aficionar	al	
salons	 i	 contra	 salons	 i	 antecambres	 de	 la	 vida	 parisenca,	 i	 sobretot	 als	 rostres	
emblanquinats,	 i	 es	 va	 convertir	 en	 el	millor	 alemany	 que	mai	 ha	 parlat	 en	 francès.	
L’amistat	amb	Diderot	resultà	estranya,	ja	que	eren	pols	oposats.	Tot	i	això,	coincidien	
en	les	idees	progressistes	en	molt	camps,	com	per	exemple	la	necessitat	de	l’educació	
de	la	dona.	Grimm	lamentava	que	el	talent	de	Diderot	es	perdés	en	visitar	tallers	i	llocs	
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d’oficis	per	poder	dibuixar	les	planxes,	i	estar	tot	el	dia	ocupat	visitant	gent	i	escrivint	
articles.	 Grimm	 fou,	 tanmateix,	 amb	 la	 revista	 la	 Correspondance	 littéraire,	 el	 gran	
propagandista	de	 l’Encyclopédie.	 Lliure	de	censura,	perquè	es	copiava	a	mà	 i	es	 treia	
del	país	a	través	de	mitjans	diplomàtics,	a	mesura	que	Grimm	anava	assolint	càrrecs	a	
l’estranger	i	anava	representant	diferents	aristòcrates	i	reis,	com	Catalina	de	Rússia,	la	
revista	anava	entrant	a	més	 i	més	 llocs,	 com	el	 rei	de	Suècia,	o	 	Frederic	de	Prússia,	
també	 als	 comtats	 alemanys,	 però	 també	 a	 Anglaterra,	 amb	 Horace	 Walpole,	 i	 el	
mateix	Wolfang	 Amadeus	Mozart.	 Durant	 un	 temps,	 però,	 Grimm	 va	 perdre	 el	 seu	
protector,	i	fins	que	no	en	va	trobar	un	altre,	es	va	refugiar	sovint	a	la	casa	de	Madame	
d’Épinay,	 que	pertanyia	 al	 cercle	 enciclopedista,	 i	 es	 convertí	 en	 el	 seu	 amant.	 Anys	
més	tard,	Grimm,	com	molts	altres	a	l’envellir,	de	tant	viure	i	servir	aristòcrates,	entre	
les	 quals	 hi	 havia	 Catalina	 de	 Rússia,	 es	 tornà	 conservador,	 i	 probablement	 fals	
reaccionari,	per	la	qual	cosa	abjurà	del	seu	passat	enciclopedista.	

Treballava	també	a	l’enciclopèdia	el	periodista	literari	abbé		Raynal,	Guillaume	Thomas	
François	Raynal,	nascut	a	Lapanouse	de	Sévérac	en	Rouergue,	el	12	de	abril	de	1713	i	
mort	a	Passy	el	6	de	març	de	1796,	que	va	ser	conegut	com	l’apòstol	de	 la	 llibertat,	 i	
freqüentava	 el	 saló	 de	 Marie-Thérese	 Geoffrin.	La	 primera	 edició	 de	 1770	 de	 la	
seva	Histoire	 philosophique	 et	 politique	 des	 établissements	 et	 du	 commerce	 des	
Européens	dans	les	deux	Indes,	va	aparèixer	de	forma	anònima.	L’obra	és	una	autèntica	
enciclopèdia	 de	 l’anticolonialisme	 del	 segle	 XVIII.	 Els	 revolucionaris	 el	 volien	 fer	
diputat,	però	ell	 s’hi	negà	per	 la	seva	edat,	 i	criticà	els	excessos	de	 la	 revolució.	Més	
endavant,	 per	 fer	 els	 temes	 de	 religió,	 hi	 treballà	 l’abbé	 Mallet	 (1713-1755),	 que	
segons	 sembla	 era	 tediós	 en	 els	 seus	 articles	 degut	 a	 la	 gran	 profusió	 de	 dades.	 I	
encara	 ens	 falten	 dos	 noms	 més,	 essencials:	 el	 Baró	 d’Holbach,	 i	 el	 Chevalier	 de	
Jaucourt.	

Louis	de	Jaucourt	(1704-1779),	conegut	com	Chevalier	de	Jaucourt,	educat	a	Ginebra,	
estudià	medicina	a	Leyden	i	a	Cambridge.	Aristòcrates,	a	la	família	mai	hi	havia	hagut	
un	metge,	la	qual	cosa	la	família	veié	com	a	cosa	curiosa	i	estranya.	Eren	coneguts	de	
les	més	importants	autoritats	de	l’estat,	com	el	ministre	de	guerra	o	el	Duc	d’Orleans.	
A	 Londres	 possiblement	 va	 conèixer	 Pope	 i	 Swift,	 i	 també	 el	 president	 de	 la	 Royal	
Society,	 Sir	Hans	Sloane	 (1660-1753),	 tot	 i	que	 la	universitat	anglesa	no	 li	 va	agradar	
molt,	car	els	professors,	va	dir,	només	miraven	de	treure	tot	el	possible	als	alumnes,	i	
aquests	 es	passaven	el	 dia	 fumant	 i	 bevent14.	 També	allí	 va	 conèixer	 a	Voltaire,	 que	
llavors	 era	 per	 Anglaterra.	 Per	 ser	 Naturalista,	 va	 anar	 a	 estudiar	 a	 Leyden,	 prop	
d’Amsterdam,	amb	Herman	Boerhaave	(1668-1738).	D’aspecte	poc	agraciat,	era	però,	
sempre	 informat	 i	 precís.	 A	 la	 dècada	 dels	 trenta	 ha	 de	 tornar	 a	 París,	 a	 portar	 els	
negocis	 de	 la	 família,	 cosa	 que	 fa	 amb	 disgust,	 però	 això	 li	 permet	 viure	 de	 renda.		
Durant	 aquests	 anys	 va	 estar	 anant	 i	 venint	 d’Amsterdam	 i	 preparant	 una	 obra	

																																																													
14	Blom,	Philipp,	Encyclopédie,	pàg	145.	
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naturalista	que	ja	tenia	llesta	el	1750.	Quan,	però,	embalat	en	caixes,	va	enviar	l’únic	
manuscrit	 existent	 a	 Amsterdam,	 el	 vaixell	 va	 naufragar	 i	 amb	 ell	 tot	 el	 seu	 treball.	
Tenia	 47	 anys.	 Llavors	 va	 decidir	 col·laborar	 amb	 l’Encyclopédie.	 Va	 ser	 acceptat	
immediatament.	Va	posar	tot	el	seu	treball	perdut	a	favor	del	projecte	de	Diderot.	Ja	
surt	anomenat	en	el	segon	volum.	Al	final	fou	l’autor	de	17.266	articles,	a	una	mitjana	
de	 vuit	 articles	 diaris15.	 I	 tot	 això	 gratis.	 Fins	 i	 tot	 durant	 deus	 anys	 ell	 mateix	 va	
costejar	 tres	 o	 quatre	 secretaris,	 ajudants,	 llibres	 i	 pagaments	 que	 sorgien	 de	
desplaçaments,	etc.	 I	quan	va	començar	a	tenir	problemes	de	diners,	el	propi	editor,	
De	Breton,	 li	 va	 comprar	 una	de	 les	 seves	 cases,	 això	 si,	 amb	els	 diners	 que	 l’editor	
havia	guanyat	amb	els	articles	que	el	Chevalier	 feia	gratis.	Però	a	ell	no	 li	 importava	
gens.	 Amb	 els	 anys	 va	 esdevenir	 pràcticament	 l’editor	 principal,	 i	 va	 anar	 perfilant	
l’estil	i	les	decisions	al	seu	gust,	com	per	exemple	fer	biografies,	cosa	que	d’Alembert	
no	volia.	 La	 jugada	consistia	en	què	a	partir	d’un	 terme	 relacionat	per	exemple	amb	
Newton,	 hi	 posava	 a	 dins	 tota	 la	 biografia.	 Fou	 sempre	 un	 escèptic,	 un	 humanista,	
racional	i	moderat.	Diderot,	que	no	l’apreciava	especialment,	sabia	però,	que	sense	ell	
no	 haguessin	 acabat	 la	 feina.	 A	 la	 portada,	 evidentment,	 hauria	 de	 posar	 Diderot	 i	
Jaucourt,	 i	 no	 pas	 d’Alembert.	 Però	 ell	 no	 fou	 mai	 de	 societat,	 només	 escrivia,	 i	
resultava,	per	a	la	societat,	avorrit.	Acabada	la	feina,	Jaucourt	va	seguir	fent	una	vida	
moderada,	 dedicada	 als	 amics.	 Més	 endavant,	 passat	 el	 1771,	 es	 traslladà	 a	
Compiègne16	 -d’on	 fou	 l’escolàstic	 medieval	 Roscelin	 de	 Compiègne-,	 uns	 cent	
quilòmetres	a	l’est	de	París,	no	se	sap	perquè,	car	era	una	ciutat	provinciana,	i	allí	seguí	
escrivint,	 llegint	 i	 prenent	 notes,	 fins	 el	 3	 de	 febrer	 de	 1780,	 que	 va	 morir	 tant	
discretament	com	havia	viscut.	Va	deixar	una	important	herència.	

Paul	Henri	Thiry	d’Holbach	(1723-1789),	deu	anys	més	jove	que	Diderot,	havia	nascut	a	
Edesheim,	Palatinat,	Alemanya.	Sense	pare	visible,	l’educa	un	oncle,	i	als	12	anys	arribà	
a	 París.	 Ric,	 generós,	 i	 modest.	 Una	 sort	 immensa	 per	 al	 projecte.	 Havia	 estudiat	 a	
Leyden,	com	Jaucourt,	 i	 també	com	Julien	Offray	de	La	Metrie	 (1709-1751)17,	 lloc	de	
debat	obert	 i	 franca	discussió,	 i	 igual	que	el	modest	escrivà,	també	havia	viatjat	molt		
																																																													
15	 Ibid,	 pàg.	 144,	 el	 mateix	 Blom	 indica	 que	 foren	 40.000	 els	 articles	 de	 Jaucourt,	 escrits	 i	 revisats.	
Preferim,	però,	la	referència	de	la	pàgina	362,	pel	que	fa	als	escrits.	
16	Roscelin	de	Compiègne	(1050-1122),	se’n	tenen	poques	notícies	a	part	de	que	va	néixer	a	Compiègne,	
França,	i	que	es	va	haver	d’exiliar	a	Londres	el	1092	per	una	teoria	sobre	la	trinitat	(on	afirmava	que	són	
tres	i	no	un,	i	que	cadascun	té	la	mateixa	potència	i	voluntat),	 i	que	també	allí	el	feren	fora	perquè	va	
protestar	 per	 les	 tonsures	 dels	 fills	 dels	 clergues	 i	 va	 criticar	 la	 doctrina	 d’Anselm	 de	 Canterbury,	 de	
manera	que	tot	passant	primer	per	Roma	i	Tours,	el	1098	el	trobem	a	Loches,	on	va	tenir	com	alumne	
durant	cinc	anys	a	Pere	Abelard,	i	encara	que	pensaven	molt	igual,	no	van	acabar	bé.	Finalment	Roscelin	
va	esdevenir	canonge	a	Besançon,	i	l’última	data	coneguda	és	del	1121,	on	encara	discutia	el	tema	de	la	
trinitat	contra	Abelard.	
17	Veure	apunt	específic	de	l’autor	de	la	Histoire	naturelle	de	l’âme	(1746),	obra	condemnada	i	cremada,	
i	L’Homme	Machine	(1748,	publicada	anònimament).	Materialista,	mecanicista	i	ateu,	demana	no	perdre	
el	temps	en	allò	que	no	es	pot	saber,	perquè	el	món	no	està	governat	per	la	raó,	sinó	per	les	lleis	de	la	
naturalesa.	 Tot	 són	 sensacions,	 tot	 és	 plaer	 i	 dolor,	 i	 no	 podem	 saber	 res,	 car	 l’infinit	 ens	 és	 aliè.	
D’Holbach	fou	molt	influït	per	La	Mettrie.	
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(Diderot	 tot	 just	 havia	 anat	 al	 seu	 poble,	 i	 d’Alembert	 no	 havia	 sortit	mai	 de	 París.	
Perquè?...).	Dedicat	als	seus	amics	i	a	escriure,	i	havent	rebut	una	renta	de	l’equivalent	
a	 800.000	euros	 anuals,	 va	 fer	de	mecenes	oferint	 festes,	 trobades,	 llibres,	 quadres,	
etc.	La	casa	del	Baró	d’Holbach	fou	una	festa	durant	molts	anys.	Ell,	i	la	seva	dona,	una	
cosina	segona,	Basile-Geneviève	Suzanne	d’Aïne	(i	després	de	la	mort,	a	l’any,	de	part,		
amb	 la	 segona	 dona,	 germana	 de	 la	 primera,	 dos	 anys	 després),	 fou	 un	 amfitrió	
formidable,	que	a	més	no	participà	dels	jocs	de	seducció	ni	de	moviment	de	llits,	que	
era	 general	 en	 aquells	 salons.	 Ans	 el	 contrari,	 estava	 en	 contra	 de	 l’adulteri,	 dels	
casaments	 preparats,	 del	 celibat	 dels	mossens,	 a	 favor	 del	 divorci,	 i	 de	 tot	 allò	 que	
ordenés	 i	protegís	 la	 família.	 La	seva	vida	 i	obra	demostren	que	un	ateu	pot	ser	una	
persona	perfectament	moral.	

El	saló	de	d’Holbach,	a	 la	rue	Royale	Saint-Roch	(ara	Rue	Molins,	nº	8),	dos	cops	a	 la	
setmana,	 dijous	 i	 diumenge,	 de	 dues	 a	 vuit,	 allò	 important	 era	 parlar,	 discutir	 i	
sobretot,	menjar,	menjar	bé	 i	menjar	molt.	Però	 també	 insistir	amb	 fermesa	“que	 la	
sociedad	 y	 los	 individuos	 deben	 construirse	 sobre	 la	 base	 de	 la	 educación	 y	 la	
solidaridad”18,	 i	 ,	en	un	altre	sentit,	començar	a	acceptar	una	certa	falta	de	sentit	de	
l’existència	 humana,	 la	 qual	 cosa	 ens	 hauria	 de	 portar	 a	 treballar	 per	 una	 història	
comuna19.	 Per	 allí	 passaren	 Laurence	 Sterne,	 David	 Hume,	 l’actor	 David	 Garrik,	
Benjamin	Franklin,		 i	tota	la	noblesa	i	qualsevol	celebritat	de	pas	per	París,	apart	dels	
fixes,	 o	 sigui	 l‘equip	 de	 l’enciclopèdia.	 I	 es	 parlava	 de	 tot,	 sense	 embuts,	 i	 amb	
intel·ligència,	la	qual	cosa	gairebé	és	inaudita.	Allí	brillà	especialment	Diderot,	xerrant	
pels	descosits,	i	fent	participar,	juntament	amb	el	Baró,	a	tots	els	altres.	

Apart	d’això,	d’allí	sortien	tota	mena	d’estudis,	llibres	i	pamflets	materialistes	i	ateus.	I	
pàgines	i	pàgines	de	traduccions.	Escriptor	tardà,	el	Baró	d’Holbach	tragué	finalment	a	
la	llum	un	seguit	de	tractats	radicals,	cosa	que	feu	un	cop	hagué	acabat	materialment	
el	 treball	 de	 l’Encyclopédie,	 amb	 400	 articles	 durant	 quinze	 anys.	 Tots	 els	 llibres	 (i	
molts	pamflets)	foren	“sólidamente	ateos	y	defensa	de	la	ética	y	los	sistemas	sociales	
materialistas”20,	 i	 prepararen	 un	 programa:	 “la	 deconstrucció	 del	 cristianisme,	
l’elaboració	 d’un	 materialisme	 sensualista	 i	 ateu,	 i	 el	 plantejament	 d’una	 política	
eudemonista	i	utilitarista”21.	Aquests	són	els	principals	llibres:	Le	Christianisme	dévoilé	
(1761	 i	 1766),	 Système	 de	 Nature	 (1770),	 Le	 Système	 social	 (1773)	 i	 La	 Moral	
Universelle	 (1776),	 obres,	 evidentment,	 de	 publicació	 anònima.	 Serà	 a	 la	mort	 de	 la	
segona	dona,	el	1820,	que	l’amic	Naigeon	donarà	la	 llista	oficial	dels	escrits	del	baró.	
Tot	 plegat	 li	 reportà	 certa	 fama,	malgrat	 que	 ell	 mai	 propugnà	 la	 revolució,	 sinó	 la	

																																																													
18	Blom,	Philipp,		Gente	peligrosa,	Anagrama,	BCN,	2012	(N.Y.	2010),	pàg.	24.	
19	Ibíd,	pàg	52,	algú	escriu	anònim,	en	un	pamflet:	“…	en	la	mesura		 que	 augmenti	 el	 nostre	
coneixement	de	 la	mecànica,	 disminueix	 la	 necessitat	 de	 la	metafísica,	 i	 que	quan	una	 sigui	 perfecta,	
l’altre	serà	zero,	és	a	dir,	no	res.”	
20	Íbid,	página	396.	
21	Onfray,	Michel,	El	 ultres	 de	 les	 llums	 ,	 Contrahistòria	 de	 la	 filosofia,	 Ed.	 1984,	 volum	 4,	 BNC,	 2010	
(París	2007),	pàg	187.	
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reforma,	 i	creia	que	això	ho	faria	Lluís	XVI.	 I	 li	anà	molt	 just	de	viure	la	revolució,	car	
morí	el	21	de	gener	del	1789.	

A	El	cristianisme	desemmascarat,	d’Holbach	planteja	que	abans	de	construir	un	món	
nou,	 cal	 aplanar	 el	 camí,	 i	 la	 cosa	 principal	 a	 fer	 és	 desmuntar	 el	 cristianisme.	 Va	
directe	 als	 textos	 sagrats,	 en	 fa	 una	 crítica	 i	 demostra	 que	 són	 completament	
incoherents.	 I	 tots	 els	 rituals	 que	 depenen	 d’això.	 Només	 la	 raó	 podrà	 treure	 les	
persones	 d’aquesta	 farsa.	 Car	 si	 un	 llibre	 és	 diví,	 no	 pot	 contenir	 errors,	 i	 si	 conté	
errors,	 no	 pot	 ser	 perquè	Déu	 no	 es	 pot	 equivocar.	 I	 com	que	 conté	molts	 errors,	 i	
contradiccions	 i	desajustos	de	tota	mena,	 llavors	no	és	 la	paraula	de	Déu,	sinó	d’uns	
homes	qualsevols.	Una	religió,	diu,	és	una	secta	que	ha	arribat	a	bon	port.	D’Holbach	
és	una	màquina	anticristiana,	i	ho	denuncia	tot,	com	per	exemple	la	caritat,	que	resulta	
ser	una	virtut	que,	segons	ell,	obstrueix	la	justícia	social,	car	no	mira	que	tothom	tingui	
allò	 que	 és	 just,	 sinó	 que	 es	 mantingui	 el	 poder	 repartit	 injustament,	 i	 el	 ric	 pugui	
rentar	la	seva	consciència.	Però	hi	ha	molta	gent	treballant	perquè	ningú	pensi	per	si	
mateix.	Per	tant,	si	entenem	que	 la	 ignorància	de	 les	 llei	de	 la	naturalesa	és	 la	causa	
que	permet	la	invenció	de	Déu	caldrà,	per	tant,	educar	en	el	coneixement	de	les	llei	de	
la	 naturalesa	 de	 manera	 que	 naturalment	 es	 provoqui	 la	 destrucció	 de	 la	 idea	 de	
deïtat.	Per	això,	cal	elaborar	el	materialisme	ateu.		

A	 El	 sistema	 de	 la	 natura,	 de	 800	 pàgines,	 en	 dos	 volums,	 D’Holbach,	 que	 feia	 poc	
havia	 traduït	 De	 rerum	 natura,	 de	 Lucreci	 (1768),	 llibre,	 segons	 Blom,	 directe	
avantpassat	 dels	 il·lustrats	 radicals	 per	 la	 seva	 claredat	 intel·lectual	 i	 el	 seu	 pathos	
moral22,	va	més	enllà	de	l’atac	a	la	religió	i	proposa	un	món	entès	a	través	d’allò	que	
ens	proposen	els	sentits,	fent	un	canvi	de	la	nostra	manera	d’estar	en	el	món.	Tot	és	
natura,	tot	és	matèria,	no	existeix	el	sobrenatural.	I	la	natura	es	mou	per	l’energia	del	
nisus,	“els	esforços	constants	que	uns	cossos	que	semblen	estar	en	repòs	fan	els	uns	
sobre	els	altres”23.	Per	tant	 la	matèria	es	mou	per	si	mateixa.	És	 increada,	és	eterna,	
immortal	 i	 en	moviment	continu.	Pel	que	 fa	al	 cos	 i	 l’anima,	 són	una	sola	 cosa,	 i	 tot	
està	 governat	 pel	 cervell.	 Conèixer	 el	 cervell	 ens	 permetrà	 no	 parlar	 d’una	 ànima	
diferenciada.	I	evidentment,	no	hi	ha	idees	innates.	Altrament,	però,	tot	és	causalitat,	i	
per	tant,	absolut	determinisme.	Res	a	veure	amb	el	dubte	de	Hume,	d’Holbach	cau	en	
una	 visió	 tràgica,	 fatalista,	 del	 món,	 i	 no	 pas	 en	 una	 visió	 realment	 metafísica.	
D’Holbach	és,	en	el	fons,	un	epicuri	pessimista:	“actuem	necessàriament”.	Ell	veu	com	
actua	 el	 desig	 en	 nosaltres,	 i	 el	 veu	 insuperable.	 Sempre	 hi	 ha	 un	 motiu,	 que	 no	
dominem,	 que	 ens	 fa	 triar	 i	 decidir.	 Més	 enllà	 d’això,	 ell	 no	 sap,	 i	 vol	 ser	 humil,	
prefereix	 ser	un	materialista	que	no	sap	que	no	pas	un	 teòleg	que	desbarra.	Perquè	

																																																													
22	Blom,	Philipp,		Gente	peligrosa,	Anagrama,	BCN,	2012	(N.Y.	2010),	pàg	218.	
23	Systéme	de	la	nature,	I,	cap,	2.	Cal	fer	notar	la	semblança	d’aquesta	idea	amb	la	Teoria	de	l’Espai	de	
Georges	Sardin,	quan	identifica	un	element	en	repòs,	l’heterò,	que	s’activa	gràcies	a	la	càrrega	elèctrica	
positiva	i	negativa,	esdevenint	un	fotó,	el	qual,	a	la	vegada,	dóna	l’impuls	creatiu	original	de	la	matèria,	
les	partícules,	a	partir	del	registre	vibratori	diferencial	de	la	càrrega,	en	cada	cas.	
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D’Holbach	 vol	 atacar	 el	 lliure	 albir	 cristià,	 que	 justifica	 la	 responsabilitat	 dels	 fets,	 la	
culpabilitat;	amb	el	determinisme	es	posa	totalment	a	la	contra	de	l’església.	Tot	i	això,	
d’Holbach,	en	molts	 fragment,	 justifica	el	càstig	 i	 fins	 i	 tot	 la	pena	de	mort	(tot	 i	que	
rebutja	la	tortura,	al	contrari	de	Diderot).	Això	si,	només	es	pot	castigar	si	s’ha	fet	tot	el	
possible	per	impedir	que	l’individu	arribi	al	vici	o	a	la	falta	comesa24	.	Evidentment,	en	
aquest	 tema,	els	nostres	enciclopedistes	eren	encara	 fills	de	 l’època,	 i	 tot	 i	que	eren	
ben	 contraris	 a	 l’esclavatge,	 no	 podem	 dir	 el	 mateix	 de	 les	 classes	 socials	 i	 certa	
repressió	 delictiva...	 L’única	 cosa	 que	 escapa	 al	 determinisme	 és	 el	 nostre	
temperament,	actuant	 sobre	 les	 causes,	 i	 la	 causa	més	gran	que	podem	trobar	és	 la	
nostra	raó,	de	manera	que	ella,	la	raó,	serà	l’antídot	contra	el	determinisme	absolut.	

I	 com	 ens	 podem	 emancipar	 de	 la	 necessitat?	 Alliberant-nos	 amb	 el	 saber,	 l’art,	 la	
paraula,	 la	 raó,	 la	 cultura.	 I	 com	 que	 la	 formació	 de	 l’individu	 és	 la	 formació	 de	 la	
societat,	ètica	i	política	van	juntes:	l’Escola	és	la	cèl·lula	base	de	la	societat.	El	mestre	el	
primer	engranatge	per	a	la	pau,	la		llibertat	i	la	joia	d’estar	junts.	I	atès	que	el	cervell	és	
la	 base	 de	 la	 base,	 cal	 crear	 una	 educació	 nacional	 en	mans	 d’educadors	 científics,	
professionals,	creant	individus	feliços	i	no	pas	miserables.	Aquí	tots	s‘han	d’instruir:	el	
poble,	i	també	el	Príncep.	I	d’Holbach	envia	el	seu	Ethocracie	(1776)	a		Lluís	XVI.	Allí	diu	
que	 la	 noblesa	 ha	 de	 canviar,	 que	 han	 de	 pagar	 impostos,	 que	 el	 primer	 és	 el	 bé	
nacional	 i	dels	 individus	 i	no	pas	 les	guerres,	que	cal	evitar	 la	misèria,	que	ha	de	 fer	
participar	els	ciutadans,	ha	de	fixar	els	drets	i	el	deures	dels	clergues,	que	han	d’obeir	a	
l’autoritat	civil,	que	ha	de	tancar	els	monestirs,	etc,...	Mentrestant,	la	cort	de	Versalles	
era	una	cova	de	lladres.	

D’Holbach	és	un	ateu	virtuós	que	creu	ens	els	humans	i	els	vol	tornar	la	seva	dignitat	i	
noblesa,	car	els	vol	lliures:	“apreneu	l’art	de	ser	feliços”;	“gaudeix	i	fes	gaudir”.	Aquests	
lemes	 holbachians	 intenten	 mirar	 la	 realitat	 cara	 a	 cara	 i	 treure	 del	 fatalisme	
materialista	 la	 part	 hedonista	 i	 eudemonista.	 En	 algun	moment	 pot	 semblar	 un	 pel	
ingenu,	 radical	 sense	ser-ho,	 revolucionari	de	saló...	És	possible,	però	de	 tots	aquells	
enciclopedistes,	 arreplegats	 en	 els	 seus	 salons	 confortables,	 menjant	 bé	 i	 dormint	
millor,	no	calia	esperar	que	posessin	 la	guillotina	a	 la	plaça	pública.	Es	podia	esperar	
que	pensessin,	i	això	ho	van	fer.	

El	 problema	 literari	 d’Holbach	 és	 que	 escrivia	 massa,	 no	 tenia	 estil,	 i	 era	 repetitiu.	
Probablement	moltes	de	les	seves	obres	van	ser	escrites	en	col·laboració,	com	diversos	
tractats	anticristians,	amb	el	científic	Jacques-André	Naigeon	(1738-1810),	o	bé		obres	
corregides	 amablement	 per	 Diderot	 o	 Helvétius.	 A	 les	 seves	 obres	 s’hi	 troben	
comentaris	o	intervencions	que	semblen	directament	tretes	de	les	discussions	del	seu	
saló.	Algú	les	hi	abreviava,	com	el	cas	de	Le	bon	sens	(El	bon	sentit),	de	1772,	dos	cents	
paràgrafs	 curts	 i	 numerats,	 o	 sigui	 que	no	 fou	pas	 d’Holbach	qui	 l’escrigué,	 del	 qual	

																																																													
24	Íbid,	I,	cap	12.	
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Grimm	va	dir	què	era	ateisme	per	entendre’l	 criats	 i	perruqueres25.	Tot	 i	això,	 l’obra	
d’Holbach	és	un	compendi	de	tots	els	arguments	que	el	segle	XVIII	podia	presentar	a	
favor	del	materialisme.	El		llibre	va	tenir	deu	edicions,	i	evidentment,	la	condemna	i	la	
foguera.	 Amb	 aquesta	 obra,	 Voltaire	 es	 va	 barallar	 amb	 els	 enciclopedistes	
definitivament	(sempre	hi	havia	jugat	al	gat	i	a	la	rata	i	Diderot	no	se’n	fià	mai),	perquè	
l’ateisme	 radicalitzava	 la	 cosa	 i	 li	 treia	 focus	 a	 ell,	 el	 gran	 il·lustrat.	 És	 on	 diu	 estar	
d’acord	 amb	 la	 frase,	 “si	 no	 existís	 Déu,	 caldria	 inventar-lo”.	 D’Holbach	 li	 retreu	
practicar	l’avortament	filosòfic,	car	els	deistes	fan	una	feina	en	què	no	acaben	mai,	car	
sempre	es	deixen	a	Déu	viu.	I	els	religiosos	van	treure	foc	amb	d’Holbach.	La	lloança	de	
l’experiència	que	feia	el	baró,	contra	el	camí	de	la	imaginació,	exasperava	als	teistes.	

La	 tercera	 etapa,	 el	 Système	 social,	 sis-centes	 pàgines;	 La	 Politique	 naturelle,	 cinc-
centes	més;	i	la	Moral	Universelle,		tres	volums	de	gairebé	mil	dues-centes	pàgines	tres	
anys	 després,	 el	 1773.	 L’Ethocracie,	 el	 1776,	 en	 resulta	 un	 resum	 de	 tres	 centes	
pàgines.	

Tot	 i	 així,	 d’Holbach	no	 va	 poder	 seguir	 a	Hume,	 al	 qual	 llegia	 i	 admirava.	Hume	ho	
havia	posat	tot	en	la	psicologia,	 i	no	havia	deixat	res	per	a	la	metafísica	(veure	apunt	
anterior,	nº	13).	D’Holbach	creu	en	la	causa	i	l’efecte,	i	confia	en	els	nostres	sentits.	Per	
ell	les	lleis	naturals	són,	encara,	la	base	de	tot.	Per	tant	creu	en	un	coneixement	útil	i	
constructiu.	La	religió	és	un	error	i	un	infantilisme.	Però	la	natura	és	real,	i	només	ella	
és	 real.	D’ella	hem	d’aprendre.	D’Holbach,	és	clar,	viu	en	 la	 tesis	 realista,	científica.	 I	
d’això	passa	a	una	ètica	de	to	epicuri	basat	en	les	lleis	de	la	natura	i	en	la	raó.	Tot	això	
ho	 escrivia	 a	 l’empara	 d’un	 pseudònim,	 Mirabaud,	 un	 acadèmic	 mort	 poc	 abans.	
Finalment,	acusa	al	poder	d’enganyar	a	la	gent	i	de	ser	l’autèntica	font	del	mal,	i	raona	
la	necessitat	de	canviar	el	poder,	fins	i	tot	si	cal	per	la	força.	

El	llibre,	però,	era	clar,	i	en	ell	hi	havia	totes	les	veus	que	es	trobaven	al	saló	d’Holbach.	
El	baró	fou	un	autèntic	clandestí,	un	alma	mater	oberta	i	generosa,	l’únic	problema	del	
qual	va	ser	ocasionalment	quan	un	jove	es	va	enamorar	de	la	baronessa26,	la	primera,	
que	 tampoc	 era	 del	 tot	 innocent	 al	 joc	 amorós.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 resta,	 l’eficàcia	 dels	
llibres	i	pamflets	i	ajuda	d’Holbach	fou	total.	El	1765	el	saló	arribà	a	la	màxima	fama	i	
influència.	Fou	una	època	on	els	va	preocupar	més	directament	el	tema	social	i	polític,	
com	 es	 veu	 en	 les	 dues	 darrers	 obres	 de	 d’Holbach,	 Política	 natural	 (1173)	 i	Moral	
universal	 (1776),	 i	 sobretot	el	 pòstum	De	 l’home	 (1773)	d’Helvétius.	 Encara	que	 tots	
creien	en	una	reforma	de	la	justícia,	la	majoria	encara	creia	en	la	pena	de	mort.		Volien	
que	 hi	 hagués	 ajuda	 social,	 però	 no	 pas	 que	 les	 penes	 pels	 extraviats	 fossin	 de	
reeducació	 social.	 Aquí	 encara	 no	 hi	 havien	 arribat.	 Grimm	 creia	 que	 el	 poder,	 per	
il·lustrat	que	 fos,	 havia	de	 ser	dur.	 Sobre	 les	dones,	 en	general	 eren	moderadament	
feministes,	 en	 el	 sentit	 que	 calia	 educar	 la	 dona,	 i	 no	 pas	 donar-li	 un	 lloc	 igual	 que	

																																																													
25	Blom,	Philipp,		Gente	peligrosa,	Anagrama,	BCN,	2012	(N.Y.	2010),	pàg.	221.	
26	Íbid,	pàg.	230.	
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l’home.	En	això	Diderot	era	més	obert,	i	educà	la	seva	filla	perquè	fos	independent,	tot	
i	que	ajudà	a	casar-la.	En	va	escriure	un	llibre,	Sour	les	femmes,	del	1772.	

Claude	Adrien	Helvétius	(1715-1771)	formà	part,	també,	del	grup,	com	a	col·laborador.	
(veure	apunt	específic).	De	fet,	fou	el	més	radical,	i	els	portà	més	d’un	problema.	Quan	
el	 1758,	 Helvétius,	 que	 era	 ric,	 doncs	 havia	 sigut	 fermier	 general,	 i	 tenia	 moltes	
relacions	importants,	va	publicar	De	l’esprit,	va	provocar	que	s’obrís	la	veda	contra	els	
il·lustrats,	 cosa	 que	 va	 concretar	 el	 1759	 el	 Consell	 Real	 condemnant	 l’Encyclopédie.	
Tot	i	que	el	llibre	va	tindre	vint	edicions	en	un	any,	allí	s’hi	declarava	de	manera	crua	
l’egoisme	social,	ja	que	tothom,	diu	Helvétius,	treballa	pel	seu	interès,	i	a	la	societat	no	
hi	havia	moral	ni	norma,	ni	tampoc	lloc	per	Déu,	coses	que	pensava	tothom,	però	que	
no	es	podien	dir.	Helvétius	va	ser	humiliat	amb	retractacions	públiques,	cosa	que	ell	va	
acceptar,	i	que	li	va	reportar	durant	tota	la	seva	vida	la	llegenda	de	savi	perseguit.	Ell	
també	tenia	un	saló,	i	rebia	a	tots	els	il·lustrats	i	tots	els	enciclopedistes.	El	23	de	gener	
de	 1759,	 l’acusador	 públic	 Omer	 Joly	 de	 Fleury	 ataca	 tot	 allò	 que	 s’aplega	 sota	 la	
bandera	de	l’enciclopedisme,	i	denuncia	un	projecte	materialista	per	destruir	la	religió.	
El	resultat	fou	l’ordre	de	suspendre	l’Encyclopédie.	Es	van	enviar	a	casa	de	Diderot	un	
seguit	d’agents	per	confiscar-ho	tot,	i	es	trobaren	les	lleixes	buides.	Miraculosament,	el	
director	del	comerç	del	Llibre,	Lamoignon	de	Malesherbes	ho	havia	fet	treure	tot	pels	
seus	propis	agent,	i	va	posar-ho	sota	la	seva	tutela	en	el	seu	despatx.	Això	permeté	a	
Diderot	continuar	la	feina	fins	el	final,	això	si,	d’amagat.	

La	 crisi	 fou	 molt	 potent,	 i	 feu	 evident	 com	 dins	 del	 règim	 hi	 ha	 havia	 protectors	 i	
seguidors	del	projecte,	com	per	exemple	la	pròpia	amant	del	rei,	Madame	Pompadour,	
però	també	l’abbè	Berni,	del	Consell	Suprem,	etc.	A	la	contra,	però,	el	rei,	que	odiava	
els	 intel·lectuals;	 la	 cort	 de	 Versalles,	 que	 es	 veia	 ridiculitzada	 i	 deslegitimada;	
l’Església,	no	cal	dir-ho;	i	sobretot	els	jesuïtes,	els	teòlegs	de	la	Sorbona,	el	Parlament	
de	París,	jansenista,	i	el	mateix	Papa,	que		l’havia	condemnada.	

Però	a	darrera	hi	havia	un	negoci,	 i	encara	que	es	va	 fer	 tornar	als	editors	els	diners	
avançats	 pels	 subscriptors,	 es	 va	 posar	 una	 clàusula	 addicional	 per	 tal	 de	 cobrar	 els	
volums	 amb	 il·lustracions,	 i	 es	 va	 atorgar,	 només	 per	 a	 això,	 una	 nova	 llicència,	 de	
manera	que	Diderot	i	Jaucourt		van	estar	sis	anys	més	treballant	d’amagat	per	fer	onze	
volums	de	planxes	i	deu	volums	de	text.	Cent	anys	abans,	això	hagués	estat	impossible.	
Però	el	diner	ara		ho	començava	a	moure	tot.	

També	cal	citar	a	Madame	d’Épinay	(1725-1783),	que	a	La	Chevrette,	una	casa	pairal	al	
nord	de	París,	va	refugiar,	consolar,	donar	estada	i	alimentar	a	diversos	membres	del	
grup.	 També	 fou	 l’amant	 de	 Grimm.	 Louise	 d’Épinay27,	 l’única	 dona	 en	 el	 cercle	
enciclopedista	(les	esposes	d’Holbach	feien	sols	d’amfitriones),	va	haver	de	passar	per	
																																																													
27	 Nascuda	 Louise-Florence	 Pétronville	 Tardieu	 d’Esclavelles,	 educada	 per	 una	 tia	 rica	 de	 París	 com	 a	
parent	pobre	d’una	casa	gran.	Narraria	les	seves	humiliacions	en	una	novel·la	autobiogràfica,	Mémoires	
de	Madame	de	Montbrillant,	publicada	pòstumament.	
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Versalles	a	la	cerca	d’un	favor	real	o	d’algun	noble	que	li	donés	posició.	Als	11	anys	el	
cardenal	 Fleury	 ja	 la	 va	nomenar	 “philosophe”,	malgrat	que	no	 li	 donaven	una	bona	
educació.	 A	 les	 dones	 mai	 se	 les	 ensenyava	 a	 pensar.	 Després	 la	 van	 portar	 a	 un	
convent.	Als	 dinou	anys	 es	 va	 casar	 amb	un	 cosí	 llunyà	que	era	 ric	 (fermier	 général,	
recaptador	d’impostos	de	rang)	i	al	qual	estimava,	Denis	Joseph	d’Épinay.	Aquest	no	va	
tardar,	malgrat	la	disposició	total	de	l’esposa,	a	cansar-se	d’ella.	Quan	el	seu	marit	una	
nit	 va	 arribar	 begut	 amb	 uns	 amics,	 i	 la	 va	 oferir	 a	 un	 altre,	 ella	 ho	 va	 veure	 clar,	
després	de	cridar	socors	com	una	boja.	Com	que	ja	l’havien	fet	mare,	es	va	dedicar	a	
ser-ho,	i	va	donar	de	mamar	al	nen,	cosa	que	va	resulta	un	escàndol	per	a	una	dona	de	
la	seva	posició.	El	marit	li	va	treure	el	nen	i	el	va	enviar	lluny.	Contagiada	d’una	malaltia	
venèria	per	ell	mateix,	aquest	es	va	negar	a	deixar	 les	 relacions	sexuals.	Cansada,	va	
demanar	la	restitució	de	la	dot,	amb	la	sort	que	el	seu	sogre	la	va	recolzar.	

Això	li	permeté	viure	sola	a	la	casa	rural,	mig	avorrida.	Però	llesta,	intel·ligent	i	curiosa,	
i	jove,	va	començar	a	atraure	a	La	Chevrette	admiradors	i	intel·lectuals.	Va	prendre	un	
amant,	Charles	Dupin	de	Franceuil,	que	 li	va	donar	un	 fill,	 i	 	 li	va	 fer	 treure	 les	seves	
dots	artístiques.	Dut	per	Franceuil	als	sopars	que	feia	una	antiga	actriu	de	la	Comèdie,	
coneix	Diderot,	més	tard	Rousseau	i,	a	través	d’ell	a	Grimm,	que	es	convertirà,	mentre	
pareix	el	 fill	de	Franceuil,	en	el	seu	nou	amant.	Més	tard	tindrà	de	resident	 fixe	a	La	
Chevrette,	en	una	part	de	la	propietat	on	hi	ha	una	caseta,	l’Hermitage,	a	Jean	Jacques	
Rousseau,	que	es	retirà	allí,	lluny	del	soroll	urbà,	al	qual	ja	no	tornarà	mai	més.	

Aquest	 fou	 l’inici	 de	 l’allunyament	 de	 Rousseau	 i	 Diderot,	 malgrat	 que	 Diderot	
l’apreciava	 d’allò	 més.	 Un	 seguit	 de	 fets	 comportaren	 les	 primeres	 obsessions	 de	
persecució	i	complots	que	va	sentir	Rousseau,	la	qual	cosa	va	acabar	en	un	conjunt	de	
cartes	creuades,	malentesos	i	exasperacions	rousseaunianes,	el	qual	irrompé	a	la	casa	
de	Madame	d’Épinay	 fet	 una	 fúria,	 quan	 aquesta	 estava	 amb	Grimm.	 La	 cosa	 acabà	
amb	Grimm	jurant	que	no	el	volia	tornar	a	veure	mai	més,	car	Rousseau	va	dir	que	no	
tenia	 que	 agrair-li	 res	 a	 Madame	 d’	 Épinay.	 Aquí,	 juntament	 amb	 la	 persecució	
ginebrina	 de	 Rousseau,	 forçaren	 la	 seva	 marxa	 de	 La	 Chevrette,	 i	 el	 posterior	 i	 no		
menys	fastuós	i	desgraciat	viatge	de	Rousseau	a	Anglaterra,	de	la	mà	de	David	Hume,	
que	va	acabar	de	 la	mateixa	manera,	amb	Rousseau	 intentant	viure	al	camp,	en	una	
casa	 gran	 de	Gales,	 també	 sense	 pagar,	 i	 acusant	 a	David	Hume	d’haver-lo	 portat	 a	
Anglaterra	per	riure’s	d’ell	(veure	apunt	específic	Jean	Jacques	Rousseau).	

Madame	 d’Épinay	 possiblement	 contribuí	 amb	 algun	 article	 a	 la	 causa,	 i	 sobretot,	
permeté	a	Diderot	allunyar-se	de	 l’ambient	de	 la	seva	esposa,	 i,	com	es	diu,	prendre	
l’aire.		

Ella	morí	el	15	d’abril	del	1783.	Grimm,	en	canvi,	després	d’abandonar-los	a	tots,	morí	
sol,	cec	i	oblidat,	als	84	anys,	el	19	de	setembre	de	1807.	L’abbé	Mallet	morí	jove,	als	
42	 anys,	 el	 1755.	 Igual	 que	 La	 Mettrie,	 que	 mor	 el	 1751.	 Helvétius	 morí	 el	 1771.	
Rousseau,	el	1778,	no	se	sap	si	suïcidat.	Voltaire	mor	el	1778.		El	1780	mor	Jaucourt.	El	
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1783,	d’Alembert,	el	mateix	any	que	Madame	d’Épinay.	Un	any	més	tard,	el	1784,	amb	
problemes	 de	 cor,	 Diderot.	 D’Holbach,	 cansat	 de	 la	 gota,	morirà	 al	 gener	 del	 1789.		
L’abbé	 Raynal	 mor	 el	 1796.	 Grimm	 aguantarà	 fins	 el	 1807,	 quan	 tots	 els	 joves	
romàntics	corren	per	Europa	suïcidant-se	o	emmalaltint,	i	Napoleó	ja	està	fent	la	gran	
carnissada.	

La	 revolució	 els	 va	 passar	 per	 sobre.	 Van	 tardar	 més	 d’un	 segle	 a	 ser	 recuperats.	
Irònicament,	 la	 Revolució	 els	 va	 trobar	 massa	 radicals.	 La	 Revolució	 volia	 canviar	
l’ordre	social,	però	no	el	pensar.	Robespierre,	Chaumete,	Fouché...	eren	cristians,	no	
pas	ateus.	Creien	en	un	Ser	Suprem	 i	en	 la	Raó.	Robespierre	 feu	cremar	una	estàtua	
sobre	l’ateisme.	I	en	feu	erigir	una	a	la	Deessa	Raó.	Robespierre	llegia	Rousseau.		Li	va	
anar	 molt	 millor	 amb	 Rousseau.	 Kant	 i	 Hegel	 van	 apostar	 per	 posar	 ombra	 a	 tota	
aquesta	 generació,	 perquè	 l’aposta	 del	 final	 de	 la	 metafísica	 i	 d’una	 filosofia	 de	
l’evidència	no	els	agradava	gens	als	grans	idealistes	alemanys.	Voltaire,	el	moderat,	va	
triomfar,	perquè	amb	ell	Déu	no	corria	perill.	Va	guanyar	una	 il·lustració	moderada	 i	
deista,	no	pas	la	radical,	atea	i	humanista,	 i	epicúria.	Al	Panteó	s’hi	van	enterrar	amb	
grans	honors	Voltaire	i	Rousseau.	Molts	anys	més	tard,	algú	va	pensar	en	Diderot,	i	hi	
van	penjar	un	retrat.	La	resta,	res.	

	

La	ingenuïtat	

De	l’enciclopèdia.	I	de	l’humanisme	il·lustrat.	No	cal	ni	dir	que	en	aquell	moment	no	hi	
havia	 cap	 ingenuïtat,	malgrat	 que	 una	 correcta	 lectura	 de	Hume	els	 podia	 haver	 fet	
sospitar	que	estaven	en	una	ingenuïtat.	El	temps,	però,	torna	vell	allò	nou	de	manera	
inexorable,	i	allò	que	pels	enciclopedistes	resultava	una	promesa	de	futur,	un	progrés	
real	i	sostenible	indefinidament	i	lògica,	pel	sol	fet	de	l’ús	raonable	de	la	raó,	ara,	uns	
dos	cents	seixanta	set	anys	després,	si	prenem	la	data	d’inici	de	l’Encyclopédie	com	a	
referència,	ens	pot	semblar,	ens	sembla,	és,	una	ingenuïtat.	

El	lector	d’avui	no	necessitarà	explicacions	per	comprendre	el	nostre	comentari.	Però	
si	 fos	 possible	 tenir	Diderot	 o	d’Holbach	o	 Jaucourt	 a	 davant,	 aplegats	 davant	d’una	
bona	tassa	de	cafè,	se’ns	faria	necessari	allargar-nos	molt	en	el	perquè	del	ja	evident	
fracàs	del	seu	model	de	racionalitat,	i	educació	i	progrés.	Se’ls	hauria	de	convèncer	que	
el	 país	 més	 culte	 d’Europa	 va	 crear	 camps	 de	 concentració	 i	 d’extermini,	 que	 les	
guerres	durant	el	segle	XIX	i	XX	han	estat	contínues,	que	tot	el	saber	i	la	tecnologia	que	
posseïm	és	incapaç	d’acabar	amb	la	fam	al	món,	igual	que	som	incapaços	d’acabar	amb	
dictadures	 i	 terrorismes	 infames	 que	 provoquen	 contínuament	 migracions	 i	 exilis,	
desplaçats	 i	 refugiats	 arreu,	 i	 que	 ara,	 avui	 mateix,	 a	 Europa,	 moren	 cada	 anys	
centenars	 de	persones	ofegades	 abans	d’arribar-hi.	Que	un	país	 fundat	 sota	 tots	 els	
solemnes	ideals	dels	il·lustrats,	un	país	nou	de	trinca	i	amb	una	natura	verge	al	davant,	
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és,	passat	tot	aquest	temps,	un	país	governant	per	un	egòlatra	inculte	i	mediocre,	un	
país	on	encara	es	mor	per	ser	negre,	un	país	on	un	nen	pot	comprar	una	pistola.	

Caldria	 fer-los	 adonar	 que	 mentre	 hi	 ha	 més	 universitats	 i	 llibres	 i	 laboratoris	 i	
investigacions	que	mai,	el	nivell	mitjà	cultural	està	probablement	molt	per	sota	del	que	
ells	gaudien,	 i	que	portar	cada	nen,	 i	 també	cada	nena	a	 l’escola,	no	ha	servit	ni	per	
alliberar-los	 de	 la	 injustícia	 ni	 l’explotació,	 ni	 per	 fer-los	 a	 ells,	 globalment,	 millors.	
Tampoc	 es	 pot	 dir	 que	 l’educació	 hagi	 fet	 lliure	 la	 dona,	 malgrat	 que	 si	 que	 l’ha	
alliberat	de	diversos	costums	penosos.	

Probablement	 els	 economistes	 liberals	 de	 l’època,	 nascuts	 a	 partir	 de	 John	 Locke,	
podrien	ara	mostrar	un	currículum	més	generós,	perquè	no	en	va	seguim	en	el	mateix	
model,	 exacerbat,	 que	 anomenem	 liberalisme	 econòmic	 i	 social,	 o	 capitalisme.	 Però	
molts	d’ells	no	es	reconeixerien	en	una	societat	completament	devoradora,	sostinguda	
per	 un	 creixement	 irreflexiu,	 inflacionari	 i	 fals	 de	 l’economia	 productiva	 i	 financera,	
amb	importants	riscos	mediambientals.	Si	hi	ha	un	sistema	econòmic	 irracional,	és	el	
capitalisme.	 És	 utilitarista,	 pragmàtic	 i	 rendible,	 i	 ha	 contribuït	 a	 un	 creixement	 del	
nivell	mitjà	de	vida	raonable	a	moltes	parts	del	món,	però	també	n’ha	arruïnat	d’altres,	
i	manté	moltes	franges	del	planeta	 i	 fins	 i	 tot	dins	els	països	rics	del	sistema,	sectors	
completament	 marginats.	 En	 un	 món	 que	 disposa	 de	 tecnologia	 per	 alimentar	 a	
tothom,	es	llença	cada	dia	del	20%	al	30%	del	menjar	per	motius	comercials.	Bastaria	
aquesta	 paradoxa	 per	 poder	 dir	 que	 no	 estem	 en	 un	 món	 governat	 per	 la	 raó,	
l’educació	i	el	progrés.	

Ara	bé,	no	es	pot	negar	que	la	societat	actual	té	un	mode	de	partida,	que	és	l’Il·lustrat,	
i	que	en	molts	sentits	segueix	vigent.	Que	a	les	escoles	de	França	segueix	escrit	el	lema	
de	 la	 Revolució.	 Que	 la	 idea	 materialista,	 d’investigació,	 coneixement,	 ciència	 i	
educació	és	vigent	dins	els	sistema.	Que	la	llei	obliga	a	escolaritzar	tothom.	Que	en	la	
majoria	del	planeta	els	individus	pensen	que	la	societat	progressa,	i	no	hi	ha	polític	que	
no	 faci	 ús	 del	 manual	 il·lustrat	 en	 les	 seves	 campanyes	 electorals.	 I	 que	 la	 societat	
burgesa,	 almenys	 durant	 el	 segle	 XIX,	 va	 triomfar	 àmpliament,	 i	 que	 les	 societats	
comunistes	 del	 segle	 XX	 van	 ser	 derrotades	 no	 només	 per	 les	 dinàmiques	 internes,	
algunes	insolubles	deguda	la	condició	humana,	sinó	també	per	la	força	i	el	domini	de	
l’economia	capitalista	i	consumista.		

Però	essent	cert	que	els	ideals	il·lustrats	van	derrotar	el	vell	règim	i	van	crear	una	nova	
societat	amb	base	en	l’individu,	i	en	els	seus	drets,	també	és	cert	que	nous	poders	es	
van	posicionar	en	noves	estratègies	per	seguir	convertint	l’individu	en	ignorant	i	seguir	
explotant-lo.	És	clar	que	els	mètodes	han	estat,	i	són	ara	mateix,	molt	més	subtils,	molt	
menys	 identificables,	 i	 que	 un	 d’aquests	 mètodes	 és	 precisament	 fer	 veure	 que	 el	
progrés,	la	igualtat	i	la	justícia,	tot	plegat	basat	en	la	racionalitat,	s’han	instal·lat	entre	
nosaltres,	i	que	el	món	és	més	just	i	més	igualitari,	però	això	passa	perquè	precisament	
en	aquest	nou	món	una	de	les	seves	bases	és	la	propaganda,	la	publicitat,	els	mitjans	
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de	 comunicació	 expandits	 globalment,	 la	 tecnologia	 globalitzada,	 l’entreteniment	
globalitzat,	tot	plegat	controlat	per	grans	corporacions	planetàries,	que	no	només	fan	
de	 nova	 classe	 estamental	 opressora	 (i	 no	 pas	 governada	 racionalment,	 sinó	 per	
sistemes	 d’especulació	 i	 benefici	 immediat	 que	 no	 tenen	 res	 a	 veure	 en	 cap	 ideal	
il·lustrat),	sinó	que	com	a	poder,	a	poder	real,	viu	de	manera	que	no	és	identificable	en	
concret.		

El	món	del	1751	encara	era	París,	i	quatre	capitals	europees.	Ja	és	molt	que	encara	ara,	
podem	dir	 que	moltes	 coses	de	 les	 que	 van	pensar	 no	 s’han	 superat,	 probablement	
perquè	com	a	criteris	de	conducta	i	organització	del	real,	no	són	superables.	I	és	molt,	i	
els	honora,	que	davant	els	poders	despòtics	de	la	seva	època,	d’un	classisme	dur,	i	dins	
d’un	 sistema	 religiós	 obtús	 i	 infantil,	 ells	 podessin	 dir	 i	 pensar	 tot	 el	 que	 van	 dir	 i	
pensar,	 i	que	en	bona	part,	 la	nostra	cultura,	en	termes	de	cultura,	segueixi	essent	la	
seva.	

Però	 el	 que	 ha	 canviat,	 decisivament,	 és	 l’extensió	 del	 món,	 tant	 l’extensió	
cosmològica	com	 la	metafísica.	Hume	els	va	avisar	que	darrera	 la	 realitat	no	és	que,	
com	deien	els	antics,	hi	hagués	aparences,	només,	sinó	que	podia	ser	que	no	hi	hagués	
lògica,	 i	 en	 el	 seu	 extrem,	 realitat	 de	 la	 realitat.	 Però	 els	 il·lustrats	 tenien	 un	 joguet	
social,	que	era	la	raó,	i	hi	van	creure,	honorablement.	Era	difícil,	en	aquell	moment	(i	el	
propi	Hume	estava	espantat	 del	 què	havia	 vist	 fent	 anar	 la	 raó	empírica)	 considerar	
l’abast	de	la	proposta.	Era	molt,	moltíssim,	substituir	la	Teologia	per	la	Raó.	Pel	que	fa	
a	la	consciència	humana,	era	un	salt.	Ells	van	veure	els	drets	civils,	van	veure	la	tècnica,	
van	veure	la	justícia	social,	van	veure	l’aprenentatge,	i	totes	aquestes	coses	eren	noves	
i	 plenes	 d’esperança.	 I	 eren	 bones	 en	 aquell	moment.	 I	 segueixen	 essent	 bones.	No	
podien	saber	que	durant	el	segle	XX,	com	va	dir	Malraux,	ens	fallaria		per	una	banda,		
la	condició	humana,	i	per	l’altre	que	el	realisme	científic	es	veuria	abocat	a	l’abisme.	Ni	
podien	 preveure	 que	 allò	 que	 precisament	 va	 impulsar	 l’editor,	 Le	 Breton,	 a	 tirar	
endavant	 l’Encyclopédie,	el	guany,	els	diners	que	efectivament	va	fer,	seria	una	arma	
letal	per	el	propi	programa	il·lustrat,	car	l’afany	de	diner	i	riquesa	no	s’entenen	bé	amb	
l’afany	de	raó	i	justícia.	I	el	burgesos	que	els	ajudaven	cercaven	el	poder	i	el	diner,	i	no	
pas	la	cultura,	l’educació	ni	els	drets.	Això	ho	va	confirmar	la	Revolució	francesa	que	no		
va	tenir	en	conte	als	enciclopedistes.	Per	massa	radicals...	

Tampoc	van	imaginar,	els	primers	ateus,	que	l’ateisme	no	triomfaria,	i	que	en	el	cor	de	
la	 societat	Déu	 seguiria	 essent	 utilitzat	 pels	 burgesos,	 com	una	eina	més	de	domini,	
igualment	com	els	 romans	 tenien	 la	 religió	com	una	qüestió	d’estat.	L’església	no	ha	
desaparegut,	 ni	molt	menys	 les	 religions.	 Si	 bé	el	 seu	poder	 s’ha	 atenuat,	 segueixen	
existint	 i	 maldant	 en	 molts	 llocs	 de	 la	 civilització.	 Com	 a	 exemple,	 entre	 altres,	
l’importantíssim	paper	de	 l’església	ortodoxa	en	 la	Rússia	post-comunista.	Déu	no	ha	
mort,	al	menys	com	a	instrument	polític.	En	qualsevol	cas	Déu	ha	mort	dins	la	societat	
capitalista	d’origen	burgès,	 simplement	perquè	és	una	 societat	a-metafísica,	però	no	
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pas	atea.	En	molts	caos,	Déu	és	una	cosa	més	a	vendre	dins	les	moltes	coses	que	hi	ha	
per	vendre.	

	

L’enciclopèdia	de	l’infinit	

I	 el	 que	 tampoc	 podien	 saber	 els	 enciclopedistes,	 encara	 limitats	 per	 una	 visió	
cosmològica	estreta,	és	la	infinitud	de	l’existència,	que	comporta	el	fi	de	la	metafísica.	
Però	els	enciclopedistes	no	eren	metafísics,	només	anaven	contra	els	mals	de	la	religió.	
Eren,	 llavors,	materialistes.	 I	com	a	materialistes,	una	enciclopèdia	tenia	tot	el	sentit.	
Però	una	enciclopèdia	dins	l’infinit,	no	és	res,	o	és	l’infinit.	

És	 a	 dir,	 internet.	 Però	 internet,	 que	 és	 una	 eina	 magnífica,	 és	 també	 l’infinit.	 És	
conegut	com	Borges,	en	alguns	contes,	va	prefigurar	quaranta	anys	abans,	l’existència	
d’internet,	 no	 pas	 en	 la	 seva	 qualitat	 d’eina,	 que	 seria	 una	 qualitat	 enciclopedista	 i	
racional,	sinó	en	el	seu	vessant	de	laberint	infinit,	on	hi	ha	tot	el	saber	de	manera	que	
no	té	cap	saber.	No	podien	intuir	aquells	homes	de	saló	d’Holbach,	que	apareixeria	una	
cosa,	no	pas	sofística	o	purament	escèptica,	sinó	metafísica,	que	és	el	pensament	real	
paradoxal,	pensament	que	ha	trobat	la	quàntica,	un	lloc	del	pensar	on	tota	afirmació	
prepositiva	 comporta	 la	 seva	 contrària.	 El	 coneixement	 enciclopedista	 era	 lineal,	
sumatori	i	progressiu,	no		pas	aleatori.	

Borges	planteja,	en	diversos	contes,	 l’existència	d’un	pensament	total	 impossible.	Ho	
trobem	a	“Funes	el	memorioso”,	quan	un	personatge	no	pot	viure	perquè	ho	recorda	
tot	a	cada	moment;	o	a	un	altre	conte,	quan	algú	no	pot	viure	perquè	es	passa	la	vida	
fent	 un	 mapa	 a	 escala	 real.	 O	 a	 “El	 Aleph”,	 des	 del	 moment	 que	 un	 personatge	
descobreix	a	sota	l’escala	dels	baixos	de	casa	seva	un	Aleph,	o	coneixement	total.	Des	
d’un	punt	 concret,	 ajagut	 sota	 l’escala,	ho	veu	 tot	 simultàniament,	però	només	amb		
una	lleugera	inclinació		perd	la	visió,	i	no	recorda	res.	Després	de	viure	torturat	durant	
cert	temps	pel	fenomen,	decideix	que	la	solució	és	ignorar-lo,	perquè	no	li	serveix	per	
res.		

A	 “La	 biblioteca	 total”,	 Borges	 juga	 a	 crear	 una	 nova	 metàfora	 horrible,	 com	 la	 de	
l’Infern	o	les	Idees	Platòniques,	que	consisteix	en	la	Biblioteca	Total.	Després	de	fer	un	
repàs	 històric	 des	 dels	 grecs	 fins	 al	 segle	 XX	 dels	 autors	 possibles	 com	 a	 precedent	
d’aquesta	 idea,	 inventa	 algú,	 un	 qui	 la	 va	 pensar.	 Com?	 Reduint	 tots	 els	 signes	
possibles	de	tots	els	alfabets	a	vint	 i	cinc	(igual	que	 internet	és	binari),	entenent	que	
amb	aquests	signes	es	podrà	escriure	tot:	

Todo	estará	en	sus	ciegos	volúmenes.	Todo:	la	historia	minuciosa	del	porvenir,	Los	egipcios	de	
Esquilo,	 el	 número	 preciso	 de	 veces	 que	 las	 aguas	 de	 Ganges	 han	 reflejado	 el	 vuelo	 de	 un	
halcón,	el	secreto	y	verdadero	nombre	de	Roma,	la	enciclopedia	que	hubiera	edificado	Novalis,	
mis	 sueños	 y	 entresueños	 en	 el	 alba	 del	 catorce	 de	 agosto	 de	 1934,	 la	 demostración	 del	
teorema	de	 Pierre	 Fermat,	 los	 no	 escritos	 capítulos	 de	 Edwin	Drood,	 esos	mismos	 capítulos	



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

	

	
	

753	

traducidos	al	idioma	que	hablaron	los	garamantas,	las	paradojas	que	ideó	Berkeley	acerca	del	
Tiempo	y	que	no	publicó,	 los	 libros	de	hierro	de	Urizen,	 las	prematuras	epifanías	de	Stephen	
Dedalus	 que	 antes	 de	 un	 ciclo	 de	 mil	 años	 nada	 querrán	 decir,	 el	 evangelio	 gnóstico	 de	
Basílides,	el	cantar	que	cantaron	 las	sirenas,	el	catálogo	fiel	de	 la	Biblioteca,	 la	demostración	
de	 la	 falacia	 de	 ese	 catálogo.	 Todo,	 pero	 por	 una	 línea	 razonable	 o	 una	 justa	 noticia	 habrá	
millones	 de	 insensatas	 cacofonías,	 de	 fárragos	 verbales	 y	 de	 incoherencias.	 Todo,	 pero	 las	
generaciones	de	los	hombres	pueden	pasar	sin	que	los	anaqueles	vertiginosos	-los	anaqueles	
que	obliteran	el	día	y	en	los	que	habita	el	caos-	les	hayan	otorgado	una	página	tolerable.28	

Uno	de	los	hábitos	de	la	mente	es	la	invención	de	imaginaciones	horribles.	

Ha	 inventado	 el	 Infierno,	 ha	 inventado	 la	 predestinación	 al	 Infierno,	 ha	 imaginado	 las	 ideas	
platónicas,	 la	 quimera,	 la	 esfinge,	 los	 anormales	 números	 transfinitos	 (donde	 la	 parte	 no	 es	
menos	copiosa	que	el	 todo),	 las	máscaras,	 los	espejos,	 las	óperas,	 la	 teratológica	Trinidad:	el	
Padre,	 el	 Hijo	 y	 el	 Espectro	 insoluble,	 articulados	 en	 un	 solo	 organismo…	 Yo	 he	 procurado	
rescatar	 del	 olvido	 un	 horror	 subalterno:	 la	 vasta	 Biblioteca	 contradictoria,	 cuyos	 desiertos	
verticales	de	 libros	corren	el	 incesante	albur	de	cambiarse	en	otros	y	que	todo	lo	afirman,	 lo	
niegan	y	lo	confunden	como	una	divinidad	que	delira.	

A	“Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius”,	Borges	explica	que	algú,	una	societat	secreta	del	segle	
XII,	 va	 decidir	 inventar	 un	món,	 i	 ho	 feren	 en	 forma	 d’enciclopèdia,	 un	món	 ideal	 i	
idealista:	

De	ello	 cabría	deducir	que	no	hay	 ciencias	en	Tlön	 -ni	 siquiera	 razonamientos.	 La	paradójica	
verdad	 es	 que	 existen,	 en	 casi	 innumerable	 número.	 Con	 las	 filosofías	 acontece	 lo	 que	
acontece	 con	 los	 sustantivos	 en	 el	 hemisferio	 boreal.	 El	 hecho	 de	 que	 toda	 filosofía	 sea	 de	
antemano	 un	 juego	 dialéctico,	 una	Philosophie	 des	 Als	 Ob,	 ha	 contribuido	 a	 multiplicarlas.	
Abundan	 los	 sistemas	 increíbles,	 pero	 de	 arquitectura	 agradable	 o	 de	 tipo	 sensacional.	 Los	
metafísicos	de	Tlön	no	buscan	la	verdad	ni	siquiera	la	verosimilitud:	buscan	el	asombro.	Juzgan	
que	la	metafísica	es	una	rama	de	la	literatura	fantástica.	Saben	que	un	sistema	no	es	otra	cosa	
que	la	subordinación	de	todos	los	aspectos	del	universo	a	uno	cualquiera	de	ellos.	

Una	de	las	escuelas	de	Tlön	llega	a	negar	el	tiempo:	razona	que	el	presente	es	indefinido,	que	
el	futuro	no	tiene	realidad	sino	como	esperanza	presente,	que	el	pasado	no	tiene	realidad	sino	
como	 recuerdo	 presente.	Otra	 escuela	 declara	 que	 ha	 transcurrido	 ya	todo	 el	 tiempo	y	 que	
nuestra	vida	es	apenas	el	recuerdo	o	reflejo	crepuscular,	y	sin	duda	falseado	y	mutilado,	de	un	
proceso	irrecuperable.	

Aquí	Borges	juga	amb	el	concepte	de	“asombro	metafísico”	de	Macedonio	Fernández,	
però	no	l’usa	en	el	sentit	correcte,	com	a	estat	de	la	consciència	davant	de	la	realitat,	
el	fet	de	l’adonar-se	de	la	qüestió	metafísica	en	tota	la	seva	amplitud,	sinó	simplement	
com	 la	capacitat	d’enlluernar	creant	 tota	mena	de	 falses	metafísiques,	de	 la	mateixa	
manera	 que	 Plató	 va	 enlluernar	 amb	 el	 seu	 món	 de	 les	 Idees	 tota	 la	 filosofia	 fins	
gairebé	avui.		

El	sofista	Borges	anul·la	per	tant	el	coneixement	a	través	de	“tot”	el	coneixement.	Una	
biblioteca	total	és	un	laberint	inacabable	i	impossible,	on	hi	ha	passat	i	futur	i	present	

																																																													
28	Subratllat	nostre.	
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confosos,	i	una	enciclopèdia	idealista	només	aconsegueix	inventar	falses	veritats,	arrel	
de	la	incapacitat	de	trobar	cap	veritat.	

Finalment,	Borges	es	 supera	a	 ”La	Biblioteca	de	Babel”,	quan	converteix	 l’univers	en	
una	biblioteca	feta	d’hexàgons,	des	de	cadascun	dels	quals	es	veuen	els	pisos	superiors	
i	inferiors	“interminablemente”.	En	fem	un	extracte:	

Yo	afirmo	que	 la	Biblioteca	es	 interminable.	Los	 idealistas	arguyen	que	 las	salas	hexagonales	
son	 una	 forma	 necesaria	 del	 espacio	 absoluto	 o,	 por	 lo	 menos,	 de	 nuestra	 intuición	 del	
espacio.	 Razonan	 que	 es	 inconcebible	 una	 sala	 triangular	 o	 pentagonal.	 (Los	 místicos	
pretenden	 que	 el	 éxtasis	 les	 revela	 una	 cámara	 circular	 con	 un	 gran	 libro	 circular	 de	 lomo	
continuo,	 que	 da	 toda	 la	 vuelta	 de	 las	 paredes;	 pero	 su	 testimonio	 es	 sospechoso;	 sus	
palabras,	oscuras.	Ese	libro	cíclico	es	Dios).	Básteme,	por	ahora,	repetir	el	dictamen	clásico:	La	
Biblioteca	 es	 una	 esfera	 cuyo	 centro	 cabal	 es	 cualquier	 hexágono,	 cuya	 circunferencia	 es	
inaccesible.	(…)	

Cuando	se	proclamó	que	 la	Biblioteca	abarcaba	todos	 los	 libros,	 la	primera	 impresión	fue	de	
extravagante	felicidad.	Todos	los	hombres	se	sintieron	señores	de	un	tesoro	intacto	y	secreto.	
No	 había	 problema	 personal	 o	 mundial	 cuya	 elocuente	 solución	 no	 existiera:	 en	 algún	
hexágono.	 El	 universo	 estaba	 justificado,	 el	 universo	 bruscamente	 usurpó	 las	 dimensiones	
ilimitadas	 de	 la	 esperanza.	 En	 aquel	 tiempo	 se	 habló	mucho	 de	 las	 Vindicaciones:	 libros	 de	
apología	y	de	profecía,	que	para	siempre	vindicaban	los	actos	de	cada	hombre	del	universo	y	
guardaban	 arcanos	 prodigiosos	 para	 su	 porvenir.	Miles	 de	 codiciosos	 abandonaron	 el	 dulce	
hexágono	natal	y	se	 lanzaron	escaleras	arriba,	urgidos	por	el	vano	propósito	de	encontrar	su	
Vindicación.	 Esos	 peregrinos	 disputaban	 en	 los	 corredores	 estrechos,	 proferían	 oscuras	
maldiciones,	se	estrangulaban	en	las	escaleras	divinas,	arrojaban	los	libros	engañosos	al	fondo	
de	 los	 túneles,	 morían	 despeñados	 por	 los	 hombres	 de	 regiones	 remotas.	 Otros	 se	
enloquecieron...	 Las	 Vindicaciones	 existen	 (yo	 he	 visto	 dos	 que	 se	 refieren	 a	 personas	 del	
porvenir,	 a	 personas	 acaso	 no	 imaginarias)	 pero	 los	 buscadores	 no	 recordaban	 que	 la	
posibilidad	 de	 que	 un	 hombre	 encuentre	 la	 suya,	 o	 alguna	 pérfida	 variación	 de	 la	 suya,	 es	
computable	en	cero.	

También	se	esperó	entonces	la	aclaración	de	los	misterios	básicos	de	la	humanidad:	el	origen	
de	 la	 Biblioteca	 y	 del	 tiempo.	 Es	 verosímil	 que	 esos	 graves	 misterios	 puedan	 explicarse	 en	
palabras:	si	no	basta	el	 lenguaje	de	 los	 filósofos,	 la	multiforme	Biblioteca	habrá	producido	el	
idioma	inaudito	que	se	requiere	y	los	vocabularios	y	gramáticas	de	ese	idioma.	Hace	ya	cuatro	
siglos	que	los	hombres	fatigan	los	hexágonos...	Hay	buscadores	oficiales,	inquisidores.	(...)	

A	la	desaforada	esperanza,	sucedió,	como	es	natural,	una	depresión	excesiva.	La	certidumbre	
de	 que	 algún	 anaquel	 en	 algún	 hexágono	 encerraba	 libros	 preciosos	 y	 de	 que	 esos	 libros	
preciosos	eran	inaccesibles,	pareció	casi	intolerable.	(...)	

Otros,	 inversamente,	 creyeron	 que	 lo	 primordial	 era	 eliminar	 las	 obras	 inútiles.	 Invadían	 los	
hexágonos,	 exhibían	 credenciales	 no	 siempre	 falsas,	 hojeaban	 con	 fastidio	 un	 volumen	 y	
condenaban	anaqueles	enteros:	a	su	 furor	higiénico,	ascético,	se	debe	 la	 insensata	perdición	
de	millones	 de	 libros.	 Su	 nombre	 es	 execrado,	 pero	 quienes	 deploran	 los	 «tesoros»	 que	 su	
frenesí	 destruyó,	 negligen	 dos	 hechos	 notorios.	 Uno:	 la	 Biblioteca	 es	 tan	 enorme	 que	 toda	
reducción	 de	 origen	 humano	 resulta	 infinitesimal.	 Otro:	 cada	 ejemplar	 es	 único,	
irreemplazable,	pero	 (como	 la	Biblioteca	es	 total)	hay	siempre	varios	centenares	de	miles	de	
facsímiles	imperfectos:	de	obras	que	no	difieren	sino	por	una	letra	o	por	una	coma.	(...)	
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Tú,	que	me	lees,	¿estás	seguro	de	entender	mi	lenguaje?		(…)	La	escritura	metódica	me	distrae	
de	la	presente	condición	de	los	hombres.	La	certidumbre	de	que	todo	está	escrito	nos	anula	o	
nos	afantasma.	Yo	conozco	distritos	en	que	 los	 jóvenes	se	prosternan	ante	 los	 libros	y	besan	
con	barbarie	las	páginas,	pero	no	saben	descifrar	una	sola	letra.	Las	epidemias,	 las	discordias	
heréticas,	las	peregrinaciones	que	inevitablemente	degeneran	en	bandolerismo,	han	diezmado	
la	 población.	 Creo	 haber	 mencionado	 los	 suicidios,	 cada	 año	 más	 frecuentes.	 Quizá	 me	
engañen	 la	 vejez	 y	 el	 temor,	 pero	 sospecho	 que	 la	 especie	 humana	 -	 la	 única	 -	 está	 por	
extinguirse	y	que	la	Biblioteca	perdurará:	iluminada,	solitaria,	infinita,	perfectamente	inmóvil,	
armada	de	volúmenes	preciosos,	inútil,	incorruptible,	secreta.	

Acabo	de	escribir	infinita.	No	he	interpolado	ese	adjetivo	por	una	costumbre	retórica;	digo	que	
no	 es	 ilógico	 pensar	 que	 el	mundo	 es	 infinito.	 Quienes	 lo	 juzgan	 limitado,	 postulan	 que	 en	
lugares	 remotos	 los	 corredores	y	escaleras	y	hexágonos	pueden	 inconcebiblemente	cesar,	 lo	
cual	es	absurdo.	Quienes	 la	 imaginan	 sin	 límites,	olvidan	que	 los	 tiene	el	número	posible	de	
libros.	Yo	me	atrevo	a	insinuar	esta	solución	del	antiguo	problema:	La	biblioteca	es	ilimitada	y	
periódica.	Si	un	eterno	viajero	la	atravesara	en	cualquier	dirección,	comprobaría	al	cabo	de	los	
siglos	 que	 los	mismos	 volúmenes	 se	 repiten	 en	 el	mismo	 desorden	 (que,	 repetido,	 sería	 un	
orden:	el	Orden).	Mi	soledad	se	alegra	con	esa	elegante	esperanza.		FIN29	

Rei	 de	 la	 paradoxa	 literària	 i	 conceptual,	 Borges	 ens	 endinsa	 en	 el	 terror	 d’una	
biblioteca-univers	 infinita.	Borges,	els	més	 il·lustrat	de	tots	els	autors	contemporanis,	
el	 que	 més	 enyora	 el	 cel	 platònic,	 sap	 que	 viu	 en	 una	 paradoxa	 inacabable	 i	
inexplicable,	 en	 una	 realitat	 que	 es	 desrealitza	 a	 ella	mateixa	 i	 es	 torna	 a	 construir	
incessantment.	 Que	 els	 nostres	 sentits	 viuen	 en	 un	 estadi	 del	 ser,	 però	 que	
probablement	hi	hagi	infinits	estadis	del	ser.	

I	ens	posa	en	el	moment	en	què	al	saber	que	hi	havia	tots	els	 llibres,	molts	se’n	van	
alegrar,	car	van	pensar	que	si	tenien	tots	els	llibres,	trobarien	la	veritat.	És	el	moment	
dels	 enciclopedistes.	 I	 es	 van	 llençar,	 bojament,	 a	 trobar-ho.	 Però	Borges,	 amb	 sang	
freda,	 indica	 que	 la	 possibilitat	 de	 trobar	 la	 veritat	 o	 el	 saber	 (vindicación,	 en	 diu,	
sofísticament),	és	“computable	por	cero”.	Molts	no	van	acceptar	que	no	hi	hagués	el		
llibre	de	 la	veritat.	Altres	van	decidir	que	sobraven	 llibres,	 i	van	 intentar	eliminar-los,	
sense	adonar-se	que	la	quantitat	de	llibres	és	tal	(és	a	dir,	de	possibles	estats	de	ser	i	
de	sabers)	que	els	que	puguis	eliminar	seran	molt	pocs,	i	a	més	a	més,	sempre	hi	haurà	
un	llibre	similar,	o	quasi	igual,	que	només	es	diferencia	d’una	coma.	

Llavors	 s’atreveix	 a	 interpel·lar	 al	 lector:	 tu,	 que	 em	 llegeixes,	 entens	 el	 meu	
llenguatge?		És	a	dir,	només	nosaltres	dos	ja	parlem/veiem/sentim	diferent...	Per	tant,	
com	que	 el	 saber	 no	 se	 sap,	 la	 civilització	 està	 en	 decadència:	 ha	 vist	 nois	 al	 carrer	
abraçats	a	un	llibre	del	qual	no	entenen	ni	una	lletra...	

La	biblioteca	és	platònica,	perfecta,	infinita,	i	inabastable.	I	encara	que	acabi	en	un	lloc,	
si	 la	 podessis	 travessar	 tota	 t’adonaries	 que	 s’acaba	 repetint,	 i	 has	 de	 tornar	 a	
començar.		
																																																													
29	Dels	contes	de	Borges	referenciats:	“Funes	el	memorioso”,	a	Ficciones,	1944;	“El	Aleph”,	a	Revista	Sur,	
1945;	de	”La	Biblioteca	total”,	1941;de	“Tlön,	Uqbar,	Orbis	Tertius”,	Revista	Sur,	1940;		de	“La	Biblioteca	
de	Babel”,		el	volum	del	mateix	nom,	1941.	Tots	editats	a	Buenos	Aires.	
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Fastuós	Borges	amb	la	seva	retòrica	i	 les	seves	apories.	Què	lluny	els	enciclopedistes,	
treballant	 durant	 vint	 anys	 en	 la	 seva	 enciclopèdia.	 I	 què	 prop	 de	 Borges	 la	 nostra	
màquina	 digital,	 el	 nostre	 internet,	 infatigable,	 infinit,	 i	 eternament	 repetit,	 sense	
entrada	ni	sortida,	i	sense	cap	llibre	del	saber.	

Dels	 enciclopedistes	 a	 nosaltres,	 encara	 un	 viatge	 per	 assimilar.	 Com	 l’idealisme	 va	
tornar	 a	 la	 càrrega,	 amb	 Kant	 i	 Hegel.	 Com	 l’irracionalisme	 va	 fer	 viure	 i	 morir	 als	
romàntics,	 i	va	exasperar	a	Nietzsche.	Com	el	positivisme	va	voler	ordenar	 les	coses,	
les	 lletres,	 els	 signes.	 I	 com	els	 existencialistes	 es	 van	 trobar	 amb	 la	 llibertat	 inútil.	 I	
com	la	metafísica	va	deixar	de	ser,	i	va	deixar,	ha	deixat,	sola,	l’Ètica.	

	

		


