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DIDEROT,
amo de la seva novel·la

La Magrana
reedita
el clàssic
‘Jacques
el Fatalista’,
de Denis
Diderot, amb
traducció de
Joan Tarrida

eritable home del seu
segle, Denis Diderot
(1713-1784) va ser
també un dels esperits

més originals i innovadors que
ofereix la literatura francesa del
XVIII. Fill d’artesà, estudiant de
lleis i traductor de l’anglès, però
amb un futur eclesiàstic prede-
terminat, la vida bohèmia que
va emprendre a París es va ma-
nifestar en el deler per no esqui-
var cap bona experiència i al
mateix temps per eludir tot allò
que no s’adigués amb el seu
temperament íntim, que aviat
el va menar, com a ciutadà tole-
rant i il·lustrat, a un deure ines-
camotejable: dedicar-se a la filo-
sofia, des de la qual va militar
com a filòsof compromès, gaire-
bé deslligat de tot mecenatge.

Aquesta voluntat per captar
la vida sense cap apriorisme és
el que ens expliquen totes les
seves biografies, de manera que
inexcusablement la seva obra (i
en especial la novel·la Jacques el
Fatalista, feliçment reeditada
ara mateix a La Magrana, la pri-
mera edició de la qual va ser
dins la col·lecció Clàssics mo-
derns d’Edhasa el 1991) debat
el lliure arbitri i la possibilitat
que tenim d’exonerar-lo del fa-
talisme, del determinisme,
d’allò que ja està escrit i sembla
irremissible.

Diderot destaca pels seus as-
sajos filosòfics, per la feina d’en-
ciclopedista i per ser un dels
grans de la Il·lustració. Però la
seva obra narrativa, no pas me-
nor, està jalonada per una sèrie
de curiosos contes i sobretot
per unes quantes novel·les, com
ara l’eròtica Les joies indiscre-
tes i, per damunt de tot, la tría-
da que formen La monja, El ne-
bot de Rameau i Jacques el Fa-
talista. A aquestes tres últimes
obres, alguns les anomenen no-
vel·les filosòfiques; d’altres, an-
tinovel·les; d’altres, novel·les
dialogades o d’antiheroi. Sigui
com sigui, la lectura d’aquestes
narracions traeixen que Dide-
rot va emprendre la seva feina
artística amb una ambició de
primer ordre; totes les narra-
cions creen una forma pròpia,
la qual sempre s’alia amb un
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contingut original i estimulant.
Escrita cap al 1770, Jacques el
Fatalista es va publicar 25 anys
més tard, pòstumament, però
la idea de Diderot d’escriure
una novel·la amb diàlegs i amb
un rerefons filosòfic es remunta
al 1765 o 1766, data en què gai-
rebé amb tota seguretat va lle-
gir Vida i opinions del cavaller
Tristram Shandy, de Lawrence
Sterne, novel·la entreviada
d’històries i reflexions en què
intervé activament el lector (“el
més boig, més savi i més diver-
tit dels llibres que existeixen”,
va escriure Diderot a la seva
amant Sophie Volland).

A aquesta influència de Ster-
ne cal sumar la de Samuel Ri-
chardson, de qui Diderot va fil-
trar el sentimentalisme (tractat
amb menys ironia que la que po-
dríem suposar) i va heretar
l’afany per transcriure la reali-
tat que, percebuda en la seva
multiplicitat, esventra el motlle
de la novel·la que venia del segle
XVII per propiciar la introduc-
ció d’innovacions narratives es-
sencials en la futura evolució
del gènere, si bé els grans no-
vel·listes del XIX se les van sal-
tar absolutament, i és per això
que encara pot xocar a un lector
de novel·la actual que a Jacques
el Fatalista se la consideri així.

Dit sigui de passada, Milan Kun-
dera, gran hereu de Diderot, ha
estat dels últims a trobar el vin-
cle teatral a aquesta obra.

Don Quixot, Tristram Shan-
dy, Manuscrit trobat a Sara-
gossa,Gargantua i Pantagruel,
Ulisses, Ferdydurke són germa-
nes de les novel·les de Diderot,
unes obres que en cada cas en-
ceten un nou camí per a la no-
vel·lística. I és que Jacques el
Fatalista, considerada sovint la
primera novel·la moderna, fa
bona la idea que, alhora que hi
ha un corrent novel·lístic que
discorre cap al psicologisme fi-
xat al XIX i avança posterior-
ment ple de convencionalitat,
hi ha un altre que s’hi manté
amb tensió, a fi i efecte de des-
baratar el gènere constantment
i deixar-lo sempre en l’aventura
experimental, com al segle XX
ho faran en certa manera Virgi-
nia Woolf, Beckett o Boris Vian.

És per això que, quan es
desaprova un nou autor, perquè
sembla que descobreixi l’experi-
mentació novel·lística, estem
dient una veritat i una falsedat.
Veritat perquè ja hi ha hagut un
camí històric que s’escapa del
tronc narratiu que queda defi-
nitivament fixat al XIX, però
falsedat perquè tot intent de
crear formes noves inaugura en
ell mateix un camí encara no
fressat. La fragmentació i la dis-
continuïtat d’aquesta novel·la
de Diderot, la desaparició de
l’espai i les marques temporals,
les històries dins de les histò-
ries, a partir d’una sèrie de dià-
legs incardinats en altres dià-
legs, informen una complexa
estructura lliure que, al capda-
vall, renega del realisme que
substancia generalment la no-
vel·la i de l’encarcara-
ment que atorga als per-
sonatges i les trames la
dependència del psicolo-
gisme. En aquest sentit,
és una novel·la que serà
un revulsiu per aquell
lector, lúdic però ex-
igent, que no es con-
formi amb la manera
de narrar del noranta-
cinc per cent de no-
vel·les.
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El criat Jacques i el seu amo
viatgen junts a cavall cap a no se
sap on i mentrestant s’expli-
quen històries que recorden o
que creixen a partir de la gent
que van trobant en el seu itine-
rari. Vet aquí el punt de partida
de l’aventura de Jacques el Fa-
talista. De vegades les històries
queden interrompudes i no es
reprenen, i d’altres vegades tot
s’enllaça amb el motiu inicial:
l’amo vol sentir coses sobre els
amors de Jacques, hi està molt
interessat. La ironia entre tots
dos hi és present, el salt de
l’anècdota quotidiana al pensa-
ment abstracte, també. La no-
vel·la destaca per l’humor, so-
vint nodrit, en l’esgrima dialèc-
tica, per l’ús de la paradoxa com
a recurs filosòfic, recurs que pe-
netra en les aparences o il·lumi-

na les ambigüitats de les situa-
cions humanes. L’experiència
dels personatges sempre és ar-
ran de terra, lloc des d’on s’arri-
ba a una conclusió general, una
conclusió filosòfica, el fatalis-
me, que serà desmentit amb
fets de la vida concreta.

“Tot va ser escrit d’una tira-
da, talment com un gran cilin-
dre que es descabdella a poc a
poc”, diu en cert moment Jac-
ques el criat, però la seva vida,
la díscola i còmica relació que
manté amb el seu amo i la lliber-
tat amb què ha dut a terme les
seves experiències vitals (domi-
nades per l’atzar o l’absurd, a
tot estirar, que ens remeten a la
vida picaresca) rebaten aquesta
predeterminació. Diderot tam-
bé escamoteja aquest cilindre o
gran rotlle i s’ensenyoreix del
seu text fins a allunyar-lo quan
vol de la novel·la tradicional o
apropiar-se’n quan li interessa;
la narració, convertida en un hi-
pertext, troba el seu punt de fu-
ga quan l’autor s’adreça desca-
radament al lector, fet que ens

aproxima a les peripècies i als
personatges i matisa la idea que
estem davant d’un clàssic im-
mutable. Hi ha una llibertat
compositiva fins a cert punt, ja
que és només l’evolució i pro-
gressió del pensament de l’amo
i el criat el que cal seguir, no pas
l’estructura temporal o la psico-
logia dels tipus o la versemblan-
ça de les accions.

Només llegir les primeres pà-
gines d’aquesta gran narració
dialogada (els diàlegs risibles
amb l’Hostalera o Madame de la
Pommeraye, els adulteris d’edi-
ficant cinisme del criat) el lec-
tor trobarà més reflexions que
en els novel·lots comercials més
vigents, però la frescor de les se-
ves pàgines, molt ben trasllada-
des al català per Joan Tarrida,
faciliten la lectura d’un text

que, d’altra banda, demana un
esforç d’abstracció.

Dèiem que Jacques el Fata-
lista parteix de la impossibilitat
de l’individu de conduir-se amb
llibertat (aquesta és la idea ma-
triu que s’intenta rebatre), però
la novel·la és també una reflexió
a fons, per mitjà d’aquest tema
principal, sobre l’educació (el
compromís entre l’home natu-
ral i l’home social), sobre la cen-
sura i la lliure expressió, sobre
el relativisme dels judicis i de la
moral universal, sobre les falses
aparences o la dicotomia entre
ser i semblar.

Podem arribar a desenten-
dre’ns de l’obra teatral de Dide-
rot; i també abastar la història
de la filosofia sense fixar-nos en
els seus assaigs; però no és pos-
sible relativitzar la importància
de l’Enciclopèdia (gran conjura
contra la superstició i l’autorita-
risme) ni tenir una visió com-
pleta de la novel·lística univer-
sal sense les tres obres de Dide-
rot, entre les quals la millor,
Jacques el Fatalista. ❋

L’humor arriba nodrit
en l’esgrima dialèctica

Diderot va introduir grans
innovacions narratives
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