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Diderot

Com és sabut, Denis Diderot va ser el 
gran impulsor d’una de les enciclopè-
dies més influents que s’han escrit 

mai, la famosa Encyclopédie des sciences, 
des arts et des métiers, publicada entre 1751 
i 1772, en disset enormes volums de text i 
onze de làmines. Hem dit “influents”, però 
d’això no es desprèn que aquesta summa 
de sabers de l’època fos determinant en la 
gestació de la Revolució de 1789: rarament 
un llibre ha canviat el curs de la història, 
si exceptuem el Nou Testament i El capi-
tal, de Marx. La història corre paral·lela als 
fets i a l’acció; no als llibres, menys enca-
ra quan la meitat de la població de França 
era llavors analfabeta. 

La primera idea de Diderot i els seus edi-
tors va ser limitar-se a traduir l’enciclopè-
dia anglesa de Chambers, de cap a un miler 
de pàgines, de molta anomenada a l’inici 
del període de les Llums. Però de seguida 
va adonar-se Diderot, i amb ell el redactor 
de tots els articles de matemàtiques i ci-
ències exactes, D’Alembert, que aquella 
enciclopèdia era massa anglesa, i massa 
poc general. Calia fer un projecte més am-
biciós, i això és el que va preparar Diderot 
a partir de 1746: la seva obra conté cap a 
80.000 entrades. 

L’Encyclopédie no va néixer, però, del no 
res. Hi havia el treball de Chambers, com 
hem dit, però hi havia, en especial, en el nou 
projecte, molt de la nova teoria matemàti-
ca (Newton), l’artesania i la tècnica, i, en es-
pecial, una nova concepció de l’home, els 
pobles i l’Univers impulsada pels astrò-
noms i els naturalistes (Buffon) i per la te-
oria heliocèntrica de Galileu, que venia de 
lluny. 

El poder de les idees noves 
Com era d’esperar, tant els teòlegs de la Sor-
bona com els ordes religiosos, en especial els 
jesuïtes, van posar el crit al cel quan van lle-
gir els primers volums de l’obra. Els jesu-
ïtes, que editaven el reaccionari i ortodox 
Journal de Trévoux –també d’ambició en-
ciclopèdica–, no van poder suportar que 
emergís un nou poder a través de l’exposició 
d’unes idees noves, que serien, no abans, pe-
rò sí després de la Revolució, els inspiradors 
de la Declaració dels Drets de l’Home (de les 
dones, menys; això vindria més endavant). 
A causa d’aquestes queixes, que van arribar 
a oïda de Lluís XV, la tasca de Diderot, 
D’Alembert i el cavaller de Jaucourt es va 
veure perseguida aferrissadament, i els au-
tors del llibre van haver d’imprimir-lo, en 
moltes ocasions, d’amagatotis. 

Però la que va salvar la producció con-
tinuada d’aquest corpus de sabers tan im-
portant va ser l’amant de Lluís XV, Mada-
me de Pompadour, que, possiblement del 
llit estant, devia dir-li al rei coses afalaga-
dores sobre la iniciativa d’aquell munt 
d’hommes de lettres, que apreciava. Per ai-
xò es pot dir que, en el fons, va ser una do-
na –gènere que sempre ha tingut més cu-
riositat que els homes per saber– la que va 
permetre que tot el continent s’il·luminés 
o s’il·lustrés amb els grans volums de 
l’Encyclopédie.✒

La prosa de la poesia 
 

Els déus et donen un 
primer vers, la resta és 
cosa teva 
“La condició de poeta és com una 
maledicció, no te la pots treure de 
sobre. Vaig començar fent poesia, 
després em va venir una certa des-
gana en adonar-me que la poesia 
no la llegia ningú. Vaig decidir que 
transvasaria la poesia a tot allò que 
escrivís. Però he acabat per accep-
tar la meva condició de poeta i de-
fensar-la. Més que res, em sento 
poeta”. M’ho explicava Joan Pe-
rucho a casa seva el 1994. Ho relle-
geixo ara, quan fa tretze anys que 
va morir. “La poesia és un misteri 
–afirmava aquest fabricant de 
mons fantàstics–. El poeta neix, no 
es fa. Els déus et donen un primer 
vers, te’l concedeixen graciosa-
ment. El treball posterior del poe-
ta és fer-ne un altre que no desdi-
gui, i un tercer, i així vas fent el po-
ema treballosament”. 

El pensament del 
singular, del temps, 
de les relacions 
 
“Té raó Plató, poeta i poesia són im-
morals, estan fora de la justícia”, va 
escriure María Zambrano a Filoso-
fía y poesía. La poesia, deia ella, 
s’aferra a la dispersió enfront de la 
unitat descoberta pel pensament, 
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s’aferra a les aparences enfront del 
ser, a les passions enfront de la raó, 
al temps enfront d’allò que és in-
temporal. El filòsof Joan-Carles 
Mèlich llegeix Zambrano i –en un 
llibre de títol preciós, La prosa de la 
vida, editat per Fragmenta– obser-
va: “De nou el temps: el temps i l’és-
ser, el temps i l’humà, el temps i la 
veritat, el temps i l’ètica, el temps i 
la mort. L’horror al temps i a la his-
tòria és el més propi del pensament 
metafísic”. A la nota que ve després 
–aquest és un llibre fet de notes, de 
fragments filosòfics, com indica el 
subtítol–, Mèlich apunta: “La dife-
rència més rellevant no és entre po-
esia i prosa sinó entre poesia i me-
tafísica. La poesia també és pensa-
ment, és el pensament del singular, 
del temps, de la contingència, de les 
situacions i de les relacions”. 

Potser consolen més 
les llàgrimes que les 
frases profundes 
 
Compagino la lectura de La prosa de 
la vida, un llibre breu però tan sug-
geridor que no te l’acabes, amb la 
d’un dietari esplèndid, llarg i ample: 
En aquesta part del món. Dietaris, 
1974-2004, del poeta i narrador 
Guillem Simó, en una edició defini-
tiva a cura de Carme Vidal i D. Sam 
Abrams que acaba de treure Acon-
travent. No puc parar de subratllar-
lo. “L’escriptor és aquell home que 

no s’acontenta a pensar, sinó que a 
més té a vegades la necessitat, tèr-
bolament sentida, d’escriure allò 
que pensa –va anotar Simó l’any 
1978–. Els llibres surten precisa-
ment d’aquest esforç, gratuït per a 
la majoria dels homes, d’agafar la 
ploma per expressar el propi pensa-
ment. Escriure és un caprici, no un 
compromís”. Algú podria replicar a 
Guillem Simó (Palma, 1945-2004) 
que hi ha persones que no saben què 
pensen, o que fins i tot no saben 
pensar, fins que no es posen a es-
criure-ho. En aquest cas no s’escriu-
ria el que es pensa: s’escriuria per 
pensar. 

Tant la filosofia com la poesia 
són, crec, eines que ens protegeixen 
de la intempèrie moral, aquesta ma-
la amiga que sempre arriba. Potser 
no ens abriguen del tot, però són les 
úniques mantes que tenim. La po-
esia, la filosofia, la música, la religió, 
l’art. No n’hi ha gaires més. 

Ara bé, Guillem Simó sostenia el 
1991 que la filosofia –o, si més no, la 
“literatura filosòfica”– no formava 
part de les eines aixoplugadores: 
“Que la literatura filosòfica serveix 
només per passar l’estona s’aprecia 
en els moments crítics de la vida. 
Cap reflexió, cap frase majestàtica 
ajuda a suportar-los, cap mot amb 
ciri auxilia. Només els alleugereix la 
bona salut, i potser la compassió o la 
gratitud vers alguna persona. Per 
descomptat, les llàgrimes també hi 
ajuden”.✒
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“La vida és un impossible que es fa possible a cada minut”,  
va escriure el mallorquí Guillem Simó en un dietari que brilla


