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El viatge es pot dur a terme de moltes 
formes diferents i per motius molt diversos. 
Hi ha, però, una concepció que l’interpreta 
com un canvi temporal que cal associar 
necessàriament a la idea del retorn. Aquesta 
concepció és, segons explica Claus Offe al 
seu llibre Autoretrat a distància,1 la que va 
determinar una tradició del pensament 
cientificosocial que mirava d’entendre els 
problemes europeus gràcies al mirall que 
li oferien les altres realitats, la realitat dels 
territoris llunyans i desconeguts. L’obser-
vació de l’alteritat esdevenia, així, el motiu 
d’una interpretació reflexiva sobre la pròpia 
identitat europea, i és possible que aquest 
fet signifiqui el veritable naixement d’una 
cultura moderna, de la qual serien repre-
sentants Bartolomé de las Casas i la seva 
coneguda actitud respecte als indígenes 
americans o Mateo Ricci i la seva també 
coneguda actitud respecte a la comunitat 
xinesa. Aquestes figures confirmarien la pre-
sència d’una actitud que es nega a entendre 
l’exotisme de l’alteritat com mancat d’hu-
manitat, i quan es neguen a difondre la idea 
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que els pobladors de les terres llunyanes i els 
habitants de les seves nacions són necessà-
riament salvatges infrahumans, el que fan 
és desaconsellar el dogmatisme intel·lectual 
i difondre una tolerància escèptica carac-
terísticament moderna. Habitualment, les 
lectures que es fan de la cultura moderna 
europea tendeixen a posar un major èmfasi 
en la revolució intel·lectual que va significar 
prendre partit a favor de la raó i destaquen 
figures com Galileu o Descartes, perquè 
exemplifiquen les fites conquerides des del 
punt de vista de l’exactitud matemàtica o el 
rigor lògic, però aquesta altra lliçó moderna 
de l’humanisme europeu, representada per 
Bartolomé de las Casas, Mateo Ricci i tants 
d’altres, acostuma a restar eclipsada. És la 
lliçó que ofereix la concepció del viatge 
associat necessàriament a la idea de retorn 
i és una lliçó, segons diu Edward Said par- 
lant sobre l’exili, que depèn d’una preca-
rietat en la mirada i d’una provisionalitat 
en les afirmacions que converteixen el llen - 
guatge en quelcom més interessant i provi-
sional del que ho hauria estat de qualsevol 
altra manera.2 

L’arribada de les naus de Cristòfol Co - 
lom al Nou Món és, sense cap mena de 
dubte, un dels episodis històrics més deter-
minants de l’Europa moderna. L’adminis-
tració d’aquelles noves terres imprevisible-
ment descobertes tindria un paper impor-
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tant en la satisfacció dels interessos polítics 
de l’imperi espanyol. El procés colonitzador 
es duria a terme amb la sabuda impietat i 
la sistemàtica explotació de les terres con-
querides es legitimaria sota el paraigua de 
les certeses religioses i l’intolerant principi 
de l’evangelització. Aquesta sistemàtica 
explotació, però, no és acompanyada d’una 
sistemàtica representació ni de les terres 
descobertes ni dels seus pobladors. La man-
ca d’homogeneïtat i uniformitat de les molt 
diverses representacions que es van fer a les 
darreries del segle xv i durant el segle xvi 
no és gens estranya ja que en realitat Europa 
s’havia trobat amb allò que era radicalment 
diferent, amb allò que estava definitivament 
mancat de referent i, per tant, desproveït 
de qualsevol ressort imaginatiu. És en gran 
mesura la imaginació medieval la que hau-
ria de rescatar moltes vegades l’imaginari 
de la conquesta de la seva orfandat i és per 
això que llegim sovint les descripcions i  
les caracteritzacions de l’aventura cavalle-
resca als relats dels conqueridors. La munió 
de textos que va acompanyar la descoberta 
–tes timonis, cròniques, informes oficials, 
fantasies utòpiques, cartes, diaris, poemes 
èpics, etc.– no oferia una visió integrada 
dels nous territoris explorats i tampoc ofe - 
ria un coneixement fidedigne del nou con - 
tinent als lectors de l’època, però des de la 
perspectiva de la teoria literària l’excepcio-
nalitat d’aquest fet històric és enormement 
suggerent precisament perquè va permetre 
que les operacions imaginatives tradicio-
nalment reservades per a l’expressió literà ria 
es fessin evidents també a la resta de mo - 
dalitats discursives, de tal manera que les 
tècniques pròpies de la ficció acabarien pre- 
nent una nova rellevància i significació i 
acabarien, tal vegada, informant sobre la 
imaginació política, històrica i filosòfica 

d’Occident de l’etapa tot just encetada 
aleshores de la modernitat europea. 

Acostuma a ser René Descartes qui fa 
la funció d’iniciar el relat de la modernitat, 
ja que la seva obra il·lustra perfectament 
com la raó esdevé un mètode gràcies al 
qual accedir a una veritat suposadament 
independent, però l’obra assagística de 
Montaigne i les seves reflexions sobre el 
Nou Món en podrien ser també un com-
plementari bon punt de partida. Mentre 
que Descartes convertia l’autoreflexió del jo 
pensant –cogito ergo sum– en una sòlida cer-
tesa de caràcter universal i el coneixement 
que procurava el seu dubte metòdic acabava 
depenent, per tant, d’un «jo» abstracte, 
l’escèptic Montaigne, en canvi, no volia 
renunciar a l’especificitat del «jo» individual 
i concret, sotmès a la particularitat cultural 
i la contingència his tòrica. Així ho explica 
ell mateix en el seu conegut avís al lector:

Si haguera buscat el favor del món, m’hau-
ria engalanat millor i m’hauria presentat 
amb una conducta estudiada. Vull que se 
m’hi veja en el meu costat simple, natural i 
ordinari, sense contenció i artifici: perquè 
sóc jo que em pinte. Els meus defectes s’hi 
llegiran de viu en viu, com també la meua 
forma natural de ser, tant com el respecte 
públic que me l’ha permesa.

Montaigne vol estar atent al subjecte 
de l’experiència, i ho vol fer sense que això 
signifiqui cap renúncia al principi d’univer-
salitat tan present al conegut subjecte de la 
raó cartesià i, sobretot, sense que signifiqui 
tampoc una renúncia al mètode. Com ja 
va explicar molt bé Erich Auerbach al seu 
conegut llibre Mimesis, el de Montaigne és  
un mètode estrictament experimental, el  
mètode que s’adiu amb la convicció de l’au-



28
tor que cada individu porta en ell mateix 
l’essència sencera de l’home. És per això 
que la vida pròpia esdevé l’objecte d’es-
tudi a partir del qual analitzar «l’humaine 
condition» en general, i és per això també 
que resulti absurd que per a fer-ho s’hagi 
d’aïllar aquest objecte d’estudi de la seva 
situació contingent i desprendre’l d’allò 
accidental i particular tot preguntant-se 
per les causes generals. De tal manera que 
Montaigne no té altre remei que confessar 
la seva incapacitat per a «fixar» l’objecte 
del seu discurs, perquè en definitiva és ell 
mateix: un singular i específic subjecte de 
l’experiència que es mou de manera impre-
visible, que admet el seu caràcter voluble i 
contradictori, la seva condició imperfecta 
i incompleta. Un subjecte de l’enunciació 
que admet que la pintura que es faci de la 
seva experiència vital no pot engalanar-se 
dels habituals retocs de l’autoengrandiment 
o l’autoreprovació. És el retrat, per tant, de 
qui no dissimula ni el més ridícul o malsà 
dels costums, com per exemple el de la gola-
freria, fins a l’extrem que acaba reconeixent 
amb impudícia que aquest seu vici el porta 
a mossegar-se la llengua i els dits. 

El que fa, però, que Montaigne hagi estat 
triat com a punt de partida és que tot això 
no pot deslligar-se del fet que la seva escrip-
tura trenca el motllo del tractat teòric i qual-
sevol altre ja format esquema del discurs. La 
més evident de les ruptures és la de la relació 
crítica que manté la seva escriptua assagística 
amb la resta de modalitats discursives, i en 
especial amb les de caràcter autobiogràfic. 
La seva obra té poc a veure amb els models 
biogràfics de l’antiguitat, per exemple, on 
habitualment eren les gestes militars de 
l’heroi les que justificaven la narració d’allò 
que havia estat la seva vida. Una vida «exem-
plar» que resumia per ella mateixa l’ideal de 

personalitat compartit pels que integraven  
la comunitat. Fins i tot quan la Grècia clàs -
sica instauri més endavant el principi demo-
cràtic de fidelitat a la polis i l’imaginari de 
la comunitat no depengui ja exclusivament 
dels lligams familiars de la sang característics 
al món èpic, fins i tot aleshores, eren encara 
la vocació o el servei al deure públic el que 
justificaven la narració d’una vida igualment 
«exemplar». És aquest el context que explica 
el conegut sotmetiment de Sòcrates a les 
exigències supremes de les lleis.

Succeeix una cosa semblant amb l’altra 
modalitat discursiva autobiogràfica amb 
què els Assaigs de Montaigne mantenen 
una evident relació crítica: les Confessions de 
sant Agustí. Malgrat que es podria pensar 
que ens trobem davant l’antecedent imme-
diat dels Assaigs, les Confessions obeeixen a 
la voluntat del seu autor de constituir-se 
en el model típic de tota vida cristiana, i 
per a aconseguir-ho no dubta gens a reduir 
al màxim el valor de la seva especificitat 
històrica. Al cap i a la fi, la seva és una 
existència dissenyada per Déu i és aquesta 
intervenció la que organitza una «exemplar» 
història vital. La modernitat crítica de 
Montaigne s’entén, doncs, si considerem 
aquesta relació dialèctica de la seva escrip-
tura amb la resta de modalitats discursives, 
d’una manera molt semblant a la que ens 
ha acostumat el Quixot de Cervantes. L’ús 
que fa l’autor castellà de la paròdia l’ha 
convertit a ulls de tothom en l’inventor 
d’una manera inèdita d’escriure ficció que 
manté una relació subversiva amb la resta 
de modalitats genèriques de l’època. Per 
aquest mateix motiu, també podria dir-se 
de Montaigne el que s’ha dit de Cervantes: 
que la seva concepció de l’escriptura no és la 
de l’estil artificial de la literatura, sinó l’estil 
de la prosa familiar de la vida. 
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Però aquesta escriptura només és un 

dels dos aspectes que constitueixen la doble 
perspectiva des de la qual s’analitza aquí la 
tradició moderna de la qual Montaigne és 
un dels fundadors. Cal considerar també, 
en segon lloc, com l’especificitat del subjec-
te de l’experiència i la seva particular mane-
ra d’enfocar el problema de la introspecció 
desperta la curiositat de l’humanista que 
era Montaigne per la descoberta del Nou 
Món, pels actes de les exòtiques poblacions 
de les quals la munió de textos de l’època 
informaven. Des del mateix moment que 
es considera que l’experiència personal 
només es fa intel·ligible segons el que és, 
com un cúmul d’experiències, s’afavoreix 
en conseqüència el tracte d’equitat amb 
altres éssers autònoms i se’ls admet com a 
interlocutors legítims. S’explica, així, la ja  
esmentada actitud de pensadors com Barto-
lomé de las Casas i Mateo Ricci, o l’atenció 
de Montaigne en els seus Assaigs, malgrat 
els seus pocs viatges, a temes com la nuesa 
o el canibalisme. 

Aquesta doble perspectiva –tant pel que 
fa a una escriptura assagística que dialoga 
amb altres modalitats discursives com la 
que fa referència a la curiositat per la hu-
manitat d’aquelles cultures diferents de la 
pròpia– defineix la modernitat cultural com 
una perseverança autoreflexiva inherent a 
la moderna actitud teorètica europea. És 
aquesta actitud la que llegim en Montaigne 
des del moment que el seu «avís» al lector 
conjuga els dos factors. La citació abans 
interrompuda acabava així: 

Si haguera estat entre aquelles nacions que, 
segons diuen, encara viuen sota la dolça 
llibertat de les primeres lleis de la natura, 
t’assegure que de gust m’hi hauria pintat tot 
sencer, i tot nu. Així, lector, jo mateix sóc la 

matèria del meu llibre: no és cap raó perquè 
esmerces el teu lleure en un assumpte tan 
frívol i tan va. Adéu, doncs; de Montaigne 
estant, aquest primer de març de 1580.

Si hi ha un assaig de Montaigne que 
exemplifiqui com es conjuguen aquests dos 
factors és el que porta per títol «Sobre els 
caníbals». L’autor manifesta la seva incre-
dulitat davant les informacions que arriben 
sobre els indígenes i sobre la seva innocent 
i pacífica vida que perpetuaria els antics 
mites de l’Edat d’Or, fins a l’extrem que, 
des de l’estupefacció, comenta alguns del 
antics relats mítics ja coneguts com el de 
l’Atlàntida. El diàleg amb la narració mítica 
acaba amb una declaració explícita d’aquest 
principi modern de l’autoreflexivitat crítica:

Trobe que no hi ha res de bàrbar ni de sal - 
vatge en aquesta nació, pel que m’han con-
tat, sinó que cadascú anomena barbàrie el 
que no forma part dels seus hàbits igual 
que, realment, no tenim cap altre punt de 
vista per a la veritat i la raó que l’exemple i 
la imatge de les opinions i els costums del 
país on som. 

D’aquesta manera Montaigne fa tornar 
el lector a Europa i acaba explicant en 
forma de faula la història de tres indígenes 
del Brasil que havien estat duts a França. 
Quan se’ls pregunta què els ha semblat més 
admirable, en contra del que calia esperar, 
ells no esmenten ni l’artifici ni la pompa 
de la cort, ni el luxe ni l’ostentació de la 
bella ciutat de Rouen. En canvi, confessen 
estranyats que els ha cridat molt l’atenció 
el fet que homes armats, grans i forts, «se 
sotmeteren a l’obediència d’un infant (el rei 
de França)» en comptes de triar el seu propi 
líder. I en segon lloc, confessen també que 
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els resultava igualment estrany (tenen una 
expressió del seu llenguatge que consisteix 
a anomenar els homes meitat els uns dels 
altres) el fet que 

hi havia entre nosaltres homes plens i afar-
tats de tota mena de comoditats, i que les 
seues meitats demanaven almoina a les seues 
portes, prims de gana i de pobresa; i que 
trobaven estrany que aquestes meitats ne-
cessitades pogueren patir una tal injustícia, 
que no agafaren els altres del pit i que no 
botaren foc a les seues cases. 

Els indígenes tenen encara la possibilitat 
de percebre allò obvi, allò que encara no ha 
quedat amagat sota el vel dels costums o 
les convencions. Montaigne desmenteix la 
imatge del salvatge simple, aliè a la rapacitat 
egoista, i fuig de les idealitzacions retòriques 
sobre la seva suposada puresa moral habi-
tual en els mites antics sobre l’Edat d’Or 
amb què Europa assimilava la nova expe-
riència històrica de l’altre al mateix temps 
que censura la pèrdua de l’actitud teorètica 
patida per l’home europeu, sobre la pèrdua 
d’aquella incapacitat de l’home modern 
de donar per feta la realitat i sorprendre’s 
davant la desigualtat social i la desigualtat 
econòmica sobre la qual s’edificava la soci-
etat europea. 

Montaigne inaugura, així, una tradició 
literària que compta amb nombrosos hereus 
i que no deixarà, de diverses maneres, de 
mostrar aquesta modernitat crítica europea. 
El primer d’aquests hereus bé podria ser el 
mateix Cervantes, i en són un bon exemple 
aquells episodis de la segona part protago-
nitzats per Sancho Panza, quan es narra 
com pateix l’engany dels Ducs en creure’s 
governador de l’Ínsula Barataria:

–Después que bajé del cielo, y después 
que desde la alta cumbre miré la tierra y la 
vi tan pequeña, se templó en parte en mí 
la gana que tenía tan grande de ser gober-
nador; porque, ¿qué grandeza es mandar 
en un grano de mostaza, o qué dignidad 
o imperio el gobernar a media docena de 
hombres tamaños como avellanas, que, a 
mi parecer, no había más en toda la tierra? 
Si vuetra señoría fuese servido de darme una 
tantica parte del cielo, aunque no fuese más 
de media legua, la tomaría de mejor gana 
que la mayor ínsula del mundo.

Les paraules de Sancho són una inversió 
paròdica de la figuració ideal de l’ordre 
diví proposada per la tan coneguda Noche 
Serena de Fray Luis de León («Cuando 
contemplo el cielo,/ de innumerables luces 
adornado,/ y miro hacia el suelo/ de noche 
rodeado...») no és més que un dels molts 
exemples possibles dels constants jocs tex-
tuals que hi ha a l’obra de Cervantes. Però 
la tria d’una Ínsula el que suggereix és que 
aquests episodis dialoguen, sobretot, amb 
aquella tradició utòpica inaugurada per 
Thomas More i el seu llibre Utopia, l’any 
1516. Un llibre que, com tots els del seu 
gènere, participa també de l’interès que 
van despertar les notícies que arribaven 
del Nou Món. Obres posteriors com ara 
La ciutat del sol de Campanella (1602) o la 
Nova Atlàntida de Bacon (1620) partici-
paran d’aquest mateix interès i per aquest 
motiu prioritzaran aquesta insularitat ja 
emfasitzada per Thomas More quan havia 
volgut subratllar de manera molt gràfica 
l’autosuficiència d’un Estat utòpic, la seva 
constitució en un ordre acabat. 

El joc textual, però, que protagonitza 
Sancho en aquests capítols no s’acaba aquí. 
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El personatge de Cervantes lliga aquesta tra-
dició amb aquella altra modalitat discursiva 
contemporània, malgrat ser aparentment 
antagòniques, dels tractats sobre el príncep 
perfecte dels quals és, sens dubte, el màxim 
exemple el llibre escrit per Maquiavel l’any 
1513, El príncep. Aquest llibre i d’altres no 
tan coneguts, com per exemple el que va es - 
criure Erasme de Rotterdam l’any 1516, 
Institutio principis christiani, s’inclouen en  
el gènere medieval humanístic dels Specula 
principis (manuals de formació del monar-
ca) i el seu desencantat realisme, que atén 
als instruments i les coses del món i contra-
diu el radical idealisme del tractat utòpic i la 
seva reconstrucció d’un món absolutament 
nou, i inviable. Sancho, per la seva part, és 
capaç d’agermanar aquestes dues tendèn-
cies, una de realista i una altra d’idealista, 
gràcies al fet que Cervantes es desentén des 
de la seva modernitat crítica del moralisme 
que fins aleshores havia determinat el joc 
paròdic. Segons explica Mikhail Bakhtin 
al seu conegut llibre La cultura popular 
a l’Edat Mitjana i el Renaixement, en un 
estadi previ al naixement de la modernitat 
la paròdia porta a terme una funció rein-
tegradora que era inherent a la subversió 
carnavalesca. La conseqüència del món a 
l’inrevés del carnaval premodern no és una 
altra que la del restabliment d’una situació 
original que no ha estat subvertida més que 
d’una manera provisional. I la restauració 
d’aquesta situació original acaba reforçant 
una llei que ha estat suspesa o vulnerada 
només de forma transitòria: acaba notifi-
cant el seu valor normatiu al mateix temps 
que confirma la seva legitimitat. 

La paròdia de Cervantes, tan emble-
màticament moderna, proposa un exercici 
còmic molt diferent. El món a l’inrevés del 
carnaval premodern cal que s’adapti ara a 

un temps històric que gaudeix d’un po - 
derós sentiment de la contingència i que 
nega qualsevol pretensió restitutòria, ja 
que la seva funció és la d’exercir la crítica. 
I exercir la crítica no només, com fins ara, 
d’una manera provisional i transitòria, sinó 
exercir-la d’una manera definitiva i perma-
nent. L’antiga alegria joiosa del carnaval 
pre modern s’explicava segons el principi 
regenerador que actuava un cop s’havia 
posat fi a la transgressió provisional, però 
el carnaval de Cervantes admet l’ambigüitat 
d’una realitat multifacètica i heterogènia i 
l’alegria joiosa desapareix i deixa el lloc a la 
càlida ironia amb què s’afirma que Sancho 
és tan eficaç i savi com a governador, que 
tantes lleis va fer i tan bones, que fins al dia 
d’avui es conserven en aquell indret «Les 
constitucions del gran governador Sancho 
Panza». Hi ha quelcom de malenconiòs 
en aquesta expressió que està d’acord amb 
la idea que és ridícula la il·lusió que la sa-
viesa no contaminada d’un home comú i 
humil pugui de forma utòpica esdevenir 
una perfecció moral rectora del destí dels 
governs. Però aquesta ridícula il·lusió no 
és menyspreada del tot, perquè Sancho de 
vegades s’ha mostrat com un líder expert i 
segur de si mateix sense que el lector acabi 
mai d’esbrinar del tot si s’ha tractat d’un fet 
succeït de debò o ha estat una altra burla 
preparada pels Ducs. Sancho es capté de 
forma intermitent com un eficient gover-
nador i un pobre rústic, i doncs s’adapta 
a la llei ambigua d’aquesta regió de la 
imaginació literària que està a mig camí 
del realista tractat de formació principesc i 
l’idealista tractat utòpic. 

Aquesta tradició moderna inaugurada 
per Montaigne i també Cervantes acolli-
rà, com s’ha dit, múltiples i significatius 
hereus. Entre tots ells podria destacar-se 
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la figura de Jonathan Swift, al segle xviii. 
El conegut autor anglès porta a terme un 
exercici similar als que hem vist que realit-
zaven els seus antecessors i la seva estima 
per la paròdia i la inversió carnavalesca va 
motivar, fins i tot, que Coleridge, tot pen-
sant en la seva misantropia, es referís a ell 
com «l’esperit de Rabelais en un lloc àrid». 
La seva obra més coneguda, Els viatges de 
Gulliver, és una clara mostra de l’actitud 
il·lustrada respecte a la cultura i la societat 
europea. Una actitud crítica que pren no-
vament les cultures alienes, suposadament 
salvatges i primitives, com a pretext gràcies 
al qual revelar la pròpia decadència d’Oc-
cident, i també revelar quines han estat les 
raons morals, socials i polítiques que n’han 
provocat la corrupció. Aquesta és una estra-
tègia comparativa comuna a molts textos 
d’una constel·lació literària que engloba 
un bon nombre de llibres del segle xviii: 
Les cartes perses de Montesquieu, Las cartas 
marruecas de Cadalso, El suplement al viatge 
de Bougainville de Diderot, etc.

Cal destacar que tant Swift com la resta 
d’autors esmentats mantenen un idèntic joc 
textual, el mateix diàleg crític amb altres 
modalitats discursives que ja hem vist. Per 
una banda, un diàleg crític amb el gènere 
discursiu que van emprar els protagonistes 
de les diferents expedicions científiques por - 
tades a terme durant el segle xviii. És co-
ne guda la confiança d’aquests últims en la 
raó científica, i el rigor i la minuciositat 
amb què elaboraven les seves taxonomies o 
classificacions els botànics i naturalistes que 
acabarien tripulant amb freqüència aquelles 
expedicions. Aquests viatges científics es mul- 
tiplicarien a mesura que es fessin cada cop 
més sofisticats els mètodes científics de la 
navegació i es generalitzés a la segona meitat 
del segle l’ús del sextant, el compàs mag-

nètic així com la consulta dels nous mapes 
astronòmics. Per una altra banda, el diàleg 
crític s’estableix, en paral·lel, amb una altra 
modalitat discursiva de caràcter utòpic que 
no sense nostalgia aspira a retrobar aquell 
espai i aquell temps d’una natural i antiga 
Edat d’Or. Tractats, per exemple, com Emili 
de Rousseau, on l’autor suggereix que un 
possible remei als mals de la civilització 
occidental es trobaria en el retorn a les 
fonts primitives i naturals de l’home, molt 
allunyades d’unes ciutats decadents la ruïna 
moral de les quals semblava fer necessària 
la restitució d’un espai de llibertat. La carta 
enviada pel capità Gulliver al seu editor 
Richard Sympson, que és el text que intro-
duïa l’edició de 1735 dels seus Viatges, s’ha 
d’interpretar en aquest sentit: 

Si us plau, recorda amb quina freqüència et 
vaig demanar que pensessis, quan apel·laves 
al bé comú, que els yahoos eren una raça 
d’animals absolutament incapaços de mi-
llora mitjançant ordres o exemples. I així ha 
estat al capdavall perquè en lloc de contem-
plar la completa paràlisi de tots els excessos 
i les corrupcions, almenys en aquesta petita 
illa, tal com es podia esperar, vet aquí que 
després de sis mesos no he pogut encara 
comprovar que el meu llibre hagi provocat 
un sol dels efectes que havia previst.

La desconfiança de Gulliver respecte al 
profit o utilitat que en pogués treure un 
reformador dels seus viatges és coherent 
amb la desconfiança del mateix Swift. A 
la seva obra, la llarga lletania d’imatges 
violentes de guerra i malaltia, de bogeria i  
depravació i l’atracció per la deformitat per - 
segueix una finalitat manifestament més 
estreta i limitada que la que perseguia tant 
el realisme d’una raó científica confiada en  
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la possibilitat versemblant de corregir o, 
com a mínim, alleugerir, els mals que es des - 
criuen com la que també perseguia l’ide-
alisme utòpic i els seus viatges, confiant 
d’una vegada per totes de poder posar fi 
a tots aquests mals que patia la societat. 
L’espectacle dels horrors exhibit al llarg 
de les pàgines del llibre de Swift té molt 
poc a veure amb la posició reformista que 
inspirava totes dues modalitats discursives 
esmentades: des d’aquesta perspectiva cal 
interpretar el diàleg que manté Gulliver al 
quart dels seus viatges amb un incrèdul ca-
vall, un houyhnhnm, quan el vol persuadir 
del reeixit progrés civilitzatori aconseguit 
pels anglesos:

No vaig poder estar-me de moure el cap i 
de somriure de la seva ignorància. I com 
que jo no era pas ignorant de l’art de la 
guerra, li vaig fer una descripció dels ca-
nons, colobrines, mosquets, carrabines, 
pistoles, bales, pólvora, espases, baionetes, 
setges, retirades, atacs, mines, contramines, 
mosquets, bombardeigs, combats navals, 
vaixells enfonsats amb milers d’homes, a 
vint mil morts per banda, etc., els crits dels 
moribunds, els membres volant pels aires, el 
fum, el terrabastall, la confusió, l’aixafament 
mortal sota els peus dels cavalls, la fugida, la 
persecució, la victòria; els camps sembrats 
amb les carcasses abandonades, en pastura 
per als gossos, els llops i les aus de pressa, el 
pillatge, la lluita, la violació, l’incendi i la 
destrucció. I per tal de remarcar el coratge 
dels meus estimats compatriotes, vaig asse-
gurar-li que havia vist volar com si no fos 
res, un miler d’enemics en un setge; i d’altres 
tants en un vaixell; i contemplat com els 
cossos morts queien trossejats dels núvols, 
amb gran divertiment dels espectadors.

No és estrany que aquells cavalls ideals  
que governaven Hoyhnhnmlàndia, davant 
d’aquests arguments, acabessin reconeixent 
la identitat entre els yahoos, «abominables 
animals de figura humana perfecta» i 
Gulliver. Identitat que el mateix Gulliver  
acabaria admetent en aquella carta ja es-
mentada adreçada al seu editor: «I són in - 
versemblants els houyhnhnms o els yahoos 
del meu relat quan, pel que respecta als 
segons, n’hi ha molts milers en aquesta 
ciutat que només es diferencien dels seus 
brutals germans de país dels houyhnhnms 
per xampurrejar unes paraules i no anar 
despullats?». No és cap excés hermenèutic 
interpretar que hi ha moltes similituds 
entre la desil·lusió que pateix al capdavall 
dels seus viatges Gulliver i el desencant 
intel·lectual del mateix autor, Swift, que 
sembla censurar-ho absolutament tot des 
de l’escepticisme. Swift, com el mateix Gu - 
lliver, està a mig camí de l’idealisme dels 
houyhnhnms i la monstruositat dels yahoos,  
entre la ideal animalitat dels cavalls i la 
monstruositat animal dels humans yahoo. 
Aquesta desencantada posició intermèdia 
des d’on s’ataca i censura absolutament tot, 
on amb prou feines queda cap escletxa per 
a l’esperança i la més mínima satisfacció, 
és per contra la posició de la vigilància i 
la perseverança crítica. Una vigilància que 
adopta la forma de la paròdia i el sarcasme 
i que deixa entreveure que en realitat sí 
que hi ha un fons d’esperança quan aquest 
algú no deixa d’estar atent a tota mena de 
manifestacions particulars en la mesura que 
relativitzen i distorsionen aquells absoluts 
amb què es pretén conferir una estructura 
lògica, evidentment insostenible, a l’exis-
tència humana. Aquesta és una actitud 
coherent amb la civilització moderna, que 
ha estat en crisi des del mateix moment en 
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què va néixer, que va disgregar allò sagrat 
instituït i va fer evident la insuficiència del 
discurs teològic, però que al mateix temps 
renuncia a la urgent recerca d’absoluts 
substitutius que duen a terme la majoria 
de modalitats discursives i tipologies genè-
riques. Com diu Edward W. Said respecte 
a aquest quart viatge:

El que sempre m’ha cridat l’atenció del 
quart viatge és que, a més de la seva genuïna 
desil·lusió, el mateix Gulliver encara segueix 
registrant els seus reconeixements i descobri-
ments, encara continua tenint sentit, encara 
busca on pot haver-hi una oportunitat per 
a fer alguna cosa. El fet que tots i cadascun 
dels seus viatges acabin amb el desterrament 
o la fugida de Gulliver reflecteix, penso jo, 
el descontentament en darrera instància 
tràgic de l’energia intel·lectual de Swift, 
exactament igual que els viatges de Gulliver 
a llocs absolutament imaginaris on ha de 
donar resposta a les més mínimes pressions 
de cada situació testimonien l’intens desig 
de Swift de buscar coses concretes amb la 
finalitat de donar-hi resposta.5 

Segons l’estricte ordre cronològic seguit 
fins ara, és prou evident quins serien els 
nous exemples que ara caldria esmentar; 
quines serien les obres vuitcentistes que mi-
llor escaurien al fil conductor fins ara traçat. 
Si, segons suggeria l’antropòleg Roger Bar-
tra i aquí s’ha vist confirmat, darrere de cada 
fita històrica del progrés s’amaga un salvatge 
que vigila les fronteres de la civilitat –els 
brasilers de Montaigne, el rústic Sancho de  
Cervantes o els yahoos de Swift–, ara aquest  
salvatge és literalment un «salvatge artifi-
cial».6 El «salvatge artificial» gràcies al qual 
Europa novament pot procurar-se una au - 
tocomprensió crítica és aquell que surt di-

rectament del laboratori científic. Serien 
moltes les manifestacions literàries del se - 
gle xix que respondrien a aquest model de 
la funció autoreflexiva, però, juntament 
amb el llibre de Mary Shelley, Frankenstein 
o el modern Prometeu, potser és el «salvatge 
artificial» inventat per Stevenson el que més 
ressò té en la imaginació moderna: aquell 
Hyde que trobava amagatall en el saber 
científic del doctor Jekyll. I és evident que 
la novel·la de Stevenson depèn del joc tex-
tual amb les modalitats genèriques pròpies 
d’una època en què el cientifisme positivista 
gaudeix d’una aclaparadora hegemonia 
dicursiva. El salvatge artificial Hyde posa 
en qüestió el model d’humanitat del qual 
són exemples el doctor Jekyll i els seus 
amics Utterson, Enfield o el mateix doctor 
Lanyon: contradiu els seus infatigables bons 
costums, el seu sorprenent ascetisme, la seva 
inversemblant castedat i fredor emocional 
i la seva eficiència professional. En resum, 
contradiu el monolític ideal d’humanitat 
burgès, que no és altra cosa que un model 
de ciutadania inspirat pel principi de la su-
perioritat espiritual sobre la natura i gràcies 
al qual es volia exercir la dominació de clas-
se tot descartant del contracte social aquells 
altres que eren convertits així en salvatges, 
en éssers primitius. L’existència d’en Hyde 
no vol deixar passar per alt aquest exercici 
racionalista de dominació i corregeix la 
seva impunitat, però és evident que no ho 
fa des de l’ambició idealista que afirmaria 
la bondat original del primitiu. 

L’exemplaritat amb què aquest salvatge 
artificial il·lustra l’autoreflexivitat crítica 
del procés civilitzador europeu depèn no-
vament de la sublevació discursiva i d’un 
joc textual que convoca també diferents 
mo dalitats genèriques: si l’ortodòxia cien - 
tífica del doctor Lanyon conviu amb l’he- 
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terodòxia científica del doctor Jekyll, ales-
hores l’estructura de la popular novel·la 
de detectius, segons la qual la iniciativa 
d’Utterson és la de l’heroi que tracta de 
resoldre el misteri que compromet el seu 
amic Jekyll –«si ell és el senyor que s’amaga, 
havia pensat, jo seré el senyor que cerca»– 
conviu amb la no menys popular estructura 
de la novel·la fantàstica, segons la qual la 
solució al misteri no és intel·ligible des de 
la raó o les lleis de la natura –«l’home no és 
veritablement un, sinó veritablement dos», 
confessa el doctor Jekyll al seu testament. 
La resta de les moltes i conegudes versions 
del motiu literari del doble remeten també, 
d’una manera o altra, a aquesta fragilitat del 
principi d’identitat reconeguda pel mateix 
Jekyll, sobretot a la fragilitat de la «sinistra» 
identitat estable que es vol erigir sobre el 
principi de la raó, un cop ha reprimit les 
emocions de la vida afectiva. Així es llegeix 
en la versió publicada per Virginia Woolf 
l’any 1928, ja encetat el segle xx i quan 
ens trobem en aquell període artístic que 
la crítica anglosaxona designa com el mo-
dernism: Orlando. Una biografia. La no vel·la 
explica la biografia inventada o fantàstica 
del personatge homònim, que abasta des 
del segle xvi fins al segle xx, i és aquesta 
coincidència entre el periple biogràfic del 
protagonista i el periple històric aquí vist el 
que justifica que sigui la versió de Virginia 
Woolf la justa cloenda a aquest recorregut a 
través de la cultura moderna. Orlando pre - 
serva la seva identitat malgrat que les trans - 
formacions el fan aparèixer de forma dis-
contínua a vegades com a home i a vegades 
com a dona durant el seu llarg trajecte a 
través dels segles. Però el fet de preservar 
la seva identitat no pot interpretar-se com 
un simple símptoma d’una estabilitat que 
és impossible, i més tractant-se d’una 

novel·la escrita per un dels membres més 
destacats del grup de Bloomsbury, que no 
sols va protagonitzar el trencament evident 
i definitiu amb la moral victoriana, sinó que 
va veure com els seus satèl·lits –el germà de 
Virginia Woolf, per exemple, o el germà 
d’un altre destacat membre del grup, Lytton 
Strachey– van introduir la psicoanàlisi en 
la cultura anglosaxona:

Per això Orlando, quan va haver passat el 
paller, va cridar «Orlando?» amb una nota 
d’interrogació a la veu, i va esperar. Orlando 
no va venir.

–Molt bé, doncs –digué Orlando amb el 
bon humor que sol tenir la gent en aquestes 
ocasions.

I en va provar un altre. Perquè tenia una 
gran diversitat de jos per cridar, molts més 
dels que nosaltres hem agombolat en aquest 
espai, atès que una biografia es considera 
completa només que contempli sis o set 
jos, mentre que una persona en pot tenir 
uns quants milers.

Al segle xx hi ha un document excep-
cional que sembla haver reconegut la impor- 
tància de la tradició crítica aquí resseguida. 
Es tracta de la conferència pronunciada per 
Husserl a Viena l’any 1935: «La filosofia en 
la crisi de la humanitat europea». El desen-
volupament posterior dels esdeveniments 
confirma que aquest text era una intel·ligent 
premonició del desenllaç bèl·lic al qual 
con duïa la recaiguda en el mite patida per 
Europa durant les primeres dècades del 
segle xx. Avui pot interpretar-se aquella 
conferència com l’esforç de Husserl per tro-
bar en la pròpia tradició filosòfica l’antídot 
que protegís Europa d’ella mateixa, que la 
protegís dels perills i les amenaces que ella 
mateixa s’infligia:
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En aquesta conferència voldria tractar de 
suscitar un nou interès per un tema tan 
estudiat com el de la crisi europea, bo i 
desenvolupant la idea historicofilosòfica (o 
el sentit teològic) de la humanitat europea. 
Amb això, en evidenciar la funció essencial 
que, en aquest sentit, han d’exercir la filo-
sofia i les seves ramificacions com a ciències 
nostres, la crisi europea també rebrà una 
nova visió.

Tota la seva argumentació depèn de la 
caracterització que fa des d’un bon principi 
d’allò que ell anomena la «imatge espiritual 
d’Europa»: 

La imatge espiritual d’Europa –què és això? 
Palesar la idea filosòfica immanent en la his-
tòria d’Europa (de l’Europa espiritual) o, el 
que és el mateix, la seva teologia immanent 
que, en general, es presenta des del punt de 
vista de la humanitat universal com l’esco-
mesa i l’inici del desenvolupament d’una 
nova època de la humanitat, de l’època de 
la humanitat que a partir d’aquest moment 
solament vol viure, i pot viure, en l’afaiçona-
ment lliure de la seva existència, de la seva 
vida històrica a partir de les idees de la raó, 
a partir de tasques infinites.

Aquesta «idea filosòfica immanent» a la  
Europa posthel·lènica depèn, segons Hus- 
serl, de l’aprofitament d’un llegat clàssic 
que fa possible l’abandonament d’una 
actitud practicomítica i acollir-se a una ac- 
titud teorètica que es fonamentaria preci-
sament en la perserverança autoreflexiva, 
la vigilància autocrítica, fàcilment identi-
ficable en la tradició literària aquí adduïda. 
Aquesta estima europea cap a la «teoria» 
des de l’antiguitat grega cal interpretar-la, 
segons Gadamer, com l’estima pel simple 

fet d’indagar, de la perplexa contemplació 
allunyada de tota necessitat i utilitat, de tot 
negoci seriós.7 Ara bé, segons Husserl, la 
«crisi» europea es produeix perquè s’ha traït 
aquest esperit filosòfic i «l’actitud teorètica» 
que l’acompanya. La «crisi» es fa intel·ligi-
ble quan es reconeix quina és la traïció per - 
petrada contra les idees de la raó que van 
veure néixer el món europeu i quan es de-
tecta la seva «alienació, el seu revestiment 
amb el naturalisme i l’objetivisme».

La prova més evident que la traïció hau-
ria estat perpetrada, sempre segons Husserl, 
la dóna ja la separació cartesiana entre el 
subjecte i l’objecte. I amb aquesta escissió, 
la determinant modernització científica del 
segle xvii i els seus esforçats camins metò-
dics: «Amb el segle xvii –des de Galileu– 
s’erigeix la construcció matemàtica de les 
idealitzades condicions de moviment com 
a mètode de coneixement de la realitat»,8 
explica també Gadamer. La determinació 
objectiva del mètode cientificonatural aca-
baria convencent una Europa moderna que 
cada cop tendia més cap a l’especialització 
que els procediments racionals serveixen 
per a abordar els problemes intel·lectuals i 
pràctics de qualsevol àrea d’estudi. Fet i fet, 
hom celebrava la disponibilitat d’aquests 
«procediments per qualsevol que deixés de 
banda la superstició i la mitologia i ataqués 
aquests problemes d’una manera lliure de 
prejudicis».9 Però és que aquesta objectivitat 
procurada per l’universalisme científic és 
la que en definitiva ha acabat contradient  
l’universalisme inherent a «l’actitud teorèti-
ca de l’home filosòfic» europeu, la peculiar 
universalitat del qual consisteix en una ac-
titud crítica capaç de convertir en problema 
la qüestió de la idealitat, perquè precisa-
ment mai oblida la seva pertinença al món 
que l’envolta, a una determinada comunitat 
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i a una determinada època històrica. És a 
dir, que no oblida mai que el que en realitat 
caracteritza «l’actitud teorètica» del l’home 
grec és l’eixamplament de l’experiència real, 
les possibilitats racionals de la pràctica vital. 
Husserl, per tant, és aparentement fidel a 
la universalitat presentada per l’assagisme 
de Montaigne i defuig la metòdica univer-
salitat cartesiana. 

De totes maneres, va ser Paul de Man 
qui al seu llibre Visió i ceguesa ja va explicar 
com Husserl en aquesta conferència de 
l’any 1935, al mateix temps que afirmava 
una veritat cabdal com que el coneixement 
filosòfic només es dóna quan es torna 
reflexiu, és capaç també de fer el contrari, 
quan oblida qüestionar el punt de vista pri - 
vilegiat que assumeix la consciència euro-
pea posthel·lènica respecte a les suposades 
cultures precientífiques, prefilosòfiques, 
primitives. Diu Husserl:

Per tal d’assolir una comprensió més pre-
gona de la diferència cabdal entre la cièn-
cia grecoeuropea (parlant universalment: 
de la filosofia) i les «filosofies» orientals 
equivalents, cal esbrinar amb més cura l’ac - 
titud practicouniversal, en la mesura que 
va crear aquelles filosofies abans que la 
ciència europea, i dilucidar els seus trets 
miticoreligiosos. És un fet força palmari, 
a més que una clara necessitat, que tant les 
motivacions miticoreligioses com una praxi 
miticoreligiosa són concomitants en qual-
sevol humanitat que viu naturalment, és a 
dir, abans de l’escomesa i la repercussió de la 
filosofia grega i, amb això, de la comprensió 
científica del món.10

El fet és que oblida la vigilància autore-
flexiva quan oblida qüestionar el punt de 
vista privilegiat europeu en el mateix mo-

ment, en el precís instant, en què Europa 
està a punt de destruir-se a ella mateixa en 
nom de la seva pretensió de ser centre. Se-
gons Paul de Man, encara que Husserl de-
fensava la tasca filosòfica com aquella capaç 
de rescatar-nos de la tendència a amagar-
nos de la llum que aboquem sobre nosaltres 
mateixos, la seva tasca roman radicalment 
cega a la llum que ella mateixa emet quan 
no veu la necessitat de preguntar-se sobre 
la legitimitat d’aquest privilegiat punt de 
vista europeu. Husserl, aleshores, sembla no  
participar de la tradició literària de la mo-
dernitat crítica aquí presentada i de la que 
podria ser que se’n considerés representant 
i, en canvi, sembla participar de la formu-
lació mítica que hi ha darrere de tota ide-
ologia, fins i tot si aquesta ideologia és la 
de la crítica i es fa des dels temps moderns.

Husserl traeix també la moderna tra-
dició europea inaugurada per Montaigne. 
Ha estat el llenguatge literari el que ha 
ofert múltiples exemples al llarg de la mo-
dernitat –des de la nuesa llegida als assaigs 
de Montaigne, les falses illes de l’obra de 
Cervantes, passant per les distorsions dels 
viatges de Swift fins a la monstruositat crea- 
da als laboratoris inventats per Stevenson– 
que era l’estètica la que expressava millor 
la necessitat de deixar endarrere l’exclusiu 
entusiasme de la modernització per l’àmbit 
del rigor lògic i metòdic i la conveniència 
d’aprofundir també en el confús i contra-
dictori àmbit de l’experiència particular. I 
ho ha fet gràcies a una modalitat discursiva, 
la literària, que dialoga críticament amb la 
resta de modalitats discursives. Com sug-
geria Paul de Man, el llenguatge literari és 
l’únic «capaç de resistir-se a la temptació de 
la transparència, l’harmonia i la perfecció», 
ja que, al cap i a la fi, «és l’única forma de 
llenguatge lliure davant el principi fal·laç de 
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l’expressió no mediada». Husserl, senzilla-
ment, no aconsegueix inscriure’s en aquesta 
tradició crítica de la modernitat, vigilant i 
autoreflexiva, perquè no escriu literatura. És 
a dir, perquè no participa de la manera com 
la literatura inventa personatges i imagina 
il·lusions de realitat sense que això signifi-
qui que ens trobem davant una narració de 
caràcter mític, per tal com la ficció sap, i així 
ho confessa, que només és ficció: «l’efecte 
especular de l’autoreflexió mitjançant la 
qual una obra de ficció afirma, en la seva 
pròpia manera d’existir, la seva ruptura amb 
la realitat empírica, la seva divergència en 
tant que signe d’un significat l’existència 
del qual depèn de l’activitat constitutiva 
d’aquest signe, caracteritza l’obra literària 
en la seva essència». 

Això no pot significar, de cap manera, 
que es faci innecessària o que sigui impossi-
ble un avís de caràcter polític com el que va 
pronunciar Husserl l’any 1935, quan Euro-
pa experimentava el ressorgiment del mite. 
Ben al contrari. Hom podria argumentar 
que la literatura de la modernitat crítica 
suggereix una de les múltiples «actituds 
teorètiques»: la d’intensificar la sensibilitat 
de tot allò que en el llenguatge es resisteixi a 
la violència, al domini, al control o a l’ocul-
tament. És el que vol fer entendre Paul de 
Man quan escriu a Resistència a la teoria que 
la «literarietat és una arma indispensable i 
poderosa per a desemmascarar aberracions 
ideològiques... Aquells que retreuen a la 
teoria literària allunyar la mirada de la rea-
litat social i històrica (és a dir, ideològica), 
no fan res més que enunciar la por que les 
seves pròpies mistificacions ideològiques 
siguin revelades per l’instrument que estan 
intentant desacreditar».  

Potser només és un simple motiu recur-
rent al llarg de la moderna tradició de les 
lletres europees, però s’ha comprovat l’exis-
tència en totes aquestes obres esmentades 
d’un intermediari que corregeix qualsevol 
polaritat, i també aquella que segons Hus-
serl encetava la traïció perpetrada contra 
«l’actitud teorètica»: la separació cartesiana 
entre el subjecte i l’objecte. L’intermediari 
parla fingidament des del sotmetiment i 
desmenteix la simplicitat de l’oposició de 
dos únics termes: el salvatge del Brasil; 
Sancho, el criat; Gulliver, l’esclau; i Hyde, 
presoner en definitiva del destí mortal  
d’en Jekyll. Tots ells parlen de la despos-
sessió, de la possibilitat de la pèrdua, de la 
manca de certeses i l’amenaça de la desa - 
parició en el món modern, sempre en trans-
formació i sempre en moviment. 
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