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Montesquieu, autor de ‘Cartes perses’

“Tot m’interessa,
tot m’impressiona”

A S S A I G

R A M O N P L A I A R X É

Montesquieu, Cartes perses.
Edició i traducció d’Anna-Maria

Corredor. Edicions de 1984.

Barcelona, 2004.

L
es Cartes perses constitueixen un
gran mosaic de la vida social
francesa del segle XVIII: cada
carta –i n’hi ha 161– descriu
una convicció, una moda, un

prejudici, una forma política, un costum,
un estament, un aspecte de la cultura, de
la demografia o de l’economia de la
França del primer terç d’aquest segle.
Montesquieu en parla, com a bon il·lus-
trat, críticament. I la seva crítica, d’altra
banda, inunda d’una manera tan desin-
hibida i tan directa la vida social francesa
que tenim la sensació de presenciar una
d’aquelles torrentades que corren per l’e-
pidermis del territori però que, un cop
passades, han transformat el
paisatge: l’aire sembla més
pur, la terra assaonada i l’es-
perit més lliure.

Els judicis crítics que hi ha
a les Cartes es refereixen, bà-
sicament, al que fan i al que
pensen els contemporanis de
l’autor. Per això –per la cla-
redat inclement d’aquesta
crítica que no s’atura davant
el tron ni la trona– Montes-
quieu no parla directament,
sinó a través de dos perso-
natges perses que visiten
França i que constitueixen
un punt de vista molt ade-
quat per jutjar amb llibertat
la seva societat: són uns per-
sonatges cultes –tenen inte-
rès a conèixer i a aprendre–
però, alhora, la seva igno-
rància de la cultura europea
els permet de relacionar-s’hi
sense prejudicis, amb més
sorpresa que irritació, amb
una franquesa angelical. El
resultat, és clar, és devasta-
dor. Ells no blasmen, no pro-
testen, sinó que se sorprenen
i s’interroguen sobre el per-
què d’unes conductes tan irracionals, im-
productives i, a vegades, ridícules. Aquest
punt de vista innocent –sense cap interès a
afavorir una modificació d’aquestes con-
ductes– redueix la seva argumentació a
una racionalitat d’arrel, diguem-ne, hu-
manística, que té com a punt de partida
una gran obertura intel·lectual davant la
novetat –expressada en l’afirmació d’un
d’ells, “tot m’interessa i tot m’impressio-
na”–, molt característica del racionalisme
il·lustrat.

CORRESPONDÈNCIA ENTRE DOS PERSES
Les Cartes perses són, doncs, una ficció
epistolar basada, fonamentalment, en la
correspondència creuada entre dos ho-
mes perses –Usbek i Rica– que visiten
França durant vuit anys (1712-1720). Com
que no sempre viatgen junts, s’escriuen
entre si a propòsit de les seves experièn-
cies, i, com que passen molt temps lluny
del seu país, s’escriuen amb els seus
compatriotes, amb personatges d’altres
confessions religioses i també amb d’al-
tres orientals que viuen a Europa. El re-

sultat és una correspondència creuada
entre vint-i-vuit corresponsals diferents i,
per tant, constitueix una polifonia de
veus i de sensibilitats que resulta molt
brillant: des de les dels eunucs que tenen
cura del seu serrall fins a les d’un diplo-
màtic persa en missió a Moscou. Uns
punts de vista que observen i comenten
dues realitats tan contradictòries com la
societat benestant francesa i la vida de les
dones i dels eunucs al seu serrall d’Ispa-
han, que constitueix un contrapunt
complementari a l’anàlisi preferent de la
societat francesa.

Les raons del viatge es fan explícites a la
primera carta d’Usbek: “Som potser els
primers perses que les ganes de saber ha-
gin fet marxar del seu país i que hagin
renunciat a la placidesa d’una vida tran-
quil·la per anar a cercar laboriosament la
saviesa”. Un quart de segle abans, Pere I de
Rússia, entre el 1697 i el 1698, viatjà a
Polònia, Alemanya, Àustria, Holanda i
Anglaterra per contractar tècnics que l’a-
judessin a modernitzar Rússia. El mateix

Montesquieu va fer (1728) un viatge de
tres anys per països europeus, i en una
utopia del segle XVIII –Sinapia, de Rodrí-
guez Campomanes– s’estableix un ofici
consistent a ser “mercader de luz”, és a dir
un ciutadà culte que “en traje de armenio,
peregrina por todas partes adquiriendo libros,
notícias, materiales y modelos para el adelan-
tamiento de ciencias y artes”. L’estímul del
viatge és, doncs, il·lustrat malgrat que
Usbek acaba confessant que aquest afany
d’instruir-se també és una excusa per
fugir de les intrigues de la cort persa que
s’havien convertit en amenaçadores a
causa de la seva inclement sinceritat. De
fet, però, si la raó del viatge és il·lustrada,
les observacions que fa sobre el que veu
a Europa ho són molt més radicalment
encara.

La trama és lleu i gairebé reduïda a
l’evolució dels personatges: les notícies
del serrall que els trameten els corres-
ponsals, empitjoren perquè les baralles i
la indisciplina se n’han apoderat; s’inte-
gren progressivament en els costums
francesos; o són capaços d’incrementar

el sentit crític amb què observen la prò-
pia cultura. El lector, però, no trobarà un
argument pròpiament literari: ni les ac-
cions, ni els personatges tenen –i potser
no ho pretenen– expressivitat literària:
són només una hàbil estratègia narrativa
per fer –versemblant i impune– una
crítica radical.

ELS DIRERENTS MOTIUS DE SORPRESA
Les realitats socials que sorprenen els
perses són les que es refereixen a l’orga-
nització política, a la religió, al dret, a
l’economia i als costums: a la conducta
social. I la manera com se’n sorprenen –i
els criteris amb què ho critiquen– fan
referència tant a la irracionalitat de les
institucions com a la de les conductes
privades. En tots dos casos, la base és
moral i subratlla les conseqüències nega-
tives que aquests capteniments tenen pel
bon funcionament –prosperitat, justícia,
coneixement– de la societat. Però no es
tracta d’una societat teòrica, sinó rigoro-
sament contemporània de l’autor i dels
lectors del llibre. Parla, per exemple, de la
successió de Lluís XIV –mort el 1715, sis
anys abans de la publicació de les Cartes–
i de la conflictiva influència dels jesuïtes
–dervixos, els anomena– a la cort. I per
això degueren ser especialment feridors
els seus comentaris als costums de la so-
cietat francesa: els models socials més ben
valorats, els hàbits galants, les causes del
prestigi literari, la inutilitat de moltes
publicacions, la creació de l’opinió públi-
ca, l’imperi dels diners i la moda. I pa-
ral·lelament a això, les cartes fan referèn-

cia també al món musulmà.
Montesquieu es documentà
prou sobre aquell món per
poder referir-s’hi de manera
convincent i per elogiar-lo i
satiritzar-lo des de la mateixa
sensibilitat dels correspon-
sals perses que en parlen. La
quantitat de temes de què
parlen les cartes és, per dir-ho
a la seva manera, enciclopè-
dic. La sorpresa del lector,
sovint, també.

El lector trobarà segura-
ment en el text alguns rastres
d’una societat alternativa:
una societat sense prejudicis
religiosos, el liberalisme eco-
nòmic, la llibertat individual
i el rebuig de l’imperialisme.
Però malgrat això, hom té
una doble sensació: d’una
banda, que les Cartes perses
tenen sobretot interès per-
què ens permeten conèixer la
història real del primer terç
del segle XVIII tal com trans-
corria per sota la rígida es-
corça de la història oficial i
que fa comprensible l’evolu-
ció ideològica que menà a la

Revolució Francesa. I de l’altra, i malgrat
la funció preferentment històrica i refe-
rencial del text, la de transitar per un
territori que el lector reconeix com a
propi. Em sembla, tanmateix que, fona-
mentalment, l’actitud de Montesquieu és
més brillant en la crítica demolidora de la
sòlida baluerna de l’antic règim que en la
construcció d’un nou model. Però hi ha
una certa orfandat en aquest clima, una
certa indefensió també davant tot el que
val la pena enrunar sense una perspectiva
clara del que cal edificar-hi a sobre. Per
això, reconeixem tan fàcilment el to mo-
ral de l’obra i per això també no hi ha
comentari que no faci referència a la mo-
dernitat d’aquest text.

Aquesta edició de les Cartes perses és
magnífica: amb una excel·lent traducció
d’Anna-Maria Corredor, autora també
d’unes notes que aclareixen àmpliament
les referències històriques del text i un
brillant pròleg de Josep M. Terricabras,
que ens hi introdueix amb aquella barreja
d’entusiasme i de rigor que és imprescin-
dible per estimular-nos a llegir l’obra.

P O E S I A

Del viatge
que s’habita
R O G E R C O S T A - P A U

Rosa Torrent, Rosa del desert.
27è premi Miquel de Palol.
Columna. Barcelona, 2004.

“E
nduta pel blau i el
verd, / èbria de ro-
maní, algues, sal... /
aprenc que també
sóc mar / i pedra

nua. // Caic de la meva mà. / M’en-
dinso en mi”. Hi ha, sobretot, en el
títol Rosa del desert, una traça forta de
l’enigma en majúscules. I una soli-
tud gairebé buscada, si es vol, en el
seu sentit de recolliment desitjat a
l’hora d’abraçar els anhels i els
somnis més personals. Hi ha també
la concanetació entre el camí i una
llum, entre la set i l’oasi, però en cap
cas hi madura l’aixopluc, altrament
propens, d’un hermetisme suscitat,
com aquell qui diu inevitable...
També Rosa Torrent (Olot, 1959)
busca substàncies en aquest fer co-
incidir la rosa de la planta i la Rosa
del nom propi; i no pas únicament
en la seva condició comuna d’éssers
vivents. La rosa flor, lluny de la me-
nor avinença bucòlica, se situa en
l’imaginari de la Rosa-nom propi
com a metàfora d’un cosmos, d’una
unitat –que mai no deixa de ser
abstracta– a la qual la poeta aspira
o que com a mínim albira des d’al-
gun dels turons del llarg periple que
és la travessa del desert i que és a la
fi la vida mateixa. Serà, doncs, una
rosa-flor assedegada, no exempta
d’espines, ni de dolor, ni de nit, ni
de buit, ni de naufragi, ni de desert,
en el seu desplegar-se des del primer
poema en avant, en consonància
amb el dibuix ascendent del volum,
el qual s’estructura en tres seccions
perfectament simètriques pel que fa
a nombre de composicions: Ombres,
Set i Travessar el desert.

“Fujo del buit / al llom salvatge
del cavall. / Entre les cuixes / crinera
negra, / empenta blanca”. La poeta
habita el viatge, no només l’experi-
menta i el sent: per aquesta raó es fa
eminent el desig de compenetració
amb tots i cadascun dels paisatges
amb el quals ella coincideix o s’en-
fronta; posem-hi la terra, posem-hi
l’ombra mateixa, el dring del propi
cos, el sexe a l’entranya o l’amor i la
passió que li provoca la persona i el
cos d’un tu amorós que apareix en
el llibre del començament fins al fi-
nal... Per a aquest trajecte, Torrent
ha escollit la via del despullament,
de la nuesa formal i de la concen-
tració lèxica i sintàctica, justament
per aferrar-se a l’essencialitat d’a-
quests paisatges esmentats, despu-
llant-los del brancam ufanós i ex-
plorant-los des de l’arrel. Es tracta
d’un primer llibre, un bon llibre,
per bé que a Rosa Torrent ja li co-
neixíem entregues esparses de poe-
mes en opuscles i antologies com
ara Singulars d’un plural, que es pu-
blica a Girona a redós del Festival de
Poesia que se celebra cada any.

Llàstima, sigui dit, que el Miquel
de Palol hagi quedat orfe de col-
lecció de poesia amb cara i ulls i
hàgim de veure ara publicat amb
un tractament gràfic i creatiu
completament insípids.


