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L’any 1753, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, va ser rebut a l’Académie Française. 
El precedia la seua fama d’autor de la Història natural, de la qual aleshores tan sols s’havien 
publicat tres volums, però que ja havien estat motiu d’una intensa polèmica i d’una entusias-
ta recepció per part dels philosophes. Les descripcions vives i realistes, la manera d’introduir 
l’home en l’estudi dels animals, l’elegància de l’estil, tot va contribuir al seu ràpid èxit. Des del 
primer moment, Buffon es considerava no sols naturalista sinó també escriptor i, per tant, no és 
estrany que consagrés el discurs de recepció a l’Académie Française a l’estil, que hi presentés un 
text reflexiu i alhora espontani sobre l’ofici d’escriure. «Escriure bé –proclama Buffon– és alhora 
pensar bé, sentir bé i expressar-se bé; és tenir al mateix temps agudesa d’esperit, ànima i gust.» 
Aquesta fórmula, aplicada a la descripció de la diversitat animal, amb descripcions brillants i 
cèlebres, com ara la del gos o la del cavall, va proporcionar-li un èxit tan rotund que, en molts 
sentits, encara és plenament vigent. Fragments de la seua Història natural són reeditats sovint, i 
es continua celebrant la qualitat de la seua prosa i la facilitat de la seua exposició. Jean-Jacques 
Rousseau el consideraria el seu mestre estilístic, i Voltaire, amb qui va tenir alguna sonora polè-
mica, l’acusaria de fer una Història natural «no del tot natural». I, en efecte, de vegades sembla 
que la presentació de cada animal no és sinó una excusa per a desenvolupar literàriament la seua 
visió del món i de la vida. Tot i això, és precisament aquesta qualitat el que dota d’immortalitat 
la seua obra. Ell ja ho advertia en aquest Discurs sobre l’estil: «Les obres ben escrites seran les 
úniques que passaran a la posteritat: el nombre de coneixements, la singularitat dels fets, la mateixa 
novetat de la descoberta no són garanties segures d’immortalitat. Si les obres que les contenen no 
es dediquen més que a nimietats, si estan escrites sense gust, sense noblesa i sense talent, periran, 
perquè els coneixements, els fets i els descobriments s’arrabassen fàcilment, es transporten i fins i 
tot guanyen en ser exposats per mans més hàbils. Aquestes coses són externes a l’home, però l’estil 
és l’home mateix.» I d’alguna manera, el seu cas n’és el millor exemple. Més que per les seues 
troballes científiques, més que pel seu pensament filosòfic, el comte de Buffon sempre serà recordat 
per l’excel·lència de la seua prosa. No és exagerat dir que l’estil és Buffon.
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Senyors,

M’heu omplert d’honor cridant-me per reunir-me amb vosaltres, però la glòria és un 
bé tan sols quan un n’és digne, i jo no estic segur que alguns assaigs escrits sense art i sense 
cap altre ornament que el de la natura siguen títols suficients per a gosar asseure’s entre els 
mestres de l’art, entre els homes eminents que representen ací l’esplendor literària de Fran-
ça, els noms dels quals, celebrats avui dia per la veu de les nacions, ressonaran encara amb 
força en la memòria dels nostres darrers descendents. Heu tingut, senyors, altres motius 
per a fixar els ulls en mi, heu volgut donar a la il·lustre companyia, a la qual tinc l’honor 
de pertànyer des de fa temps,1 una nova prova de consideració; el meu reconeixement, 
bé que compartit amb ella, no serà menys gran. Ara bé, com podria satisfer el deure que 
m’imposa aquest dia? No puc, senyors, oferir-vos més que la vostra pròpia riquesa: algunes 
idees sobre l’estil, que he pouat de les vostres obres. Llegint-vos, admirant-vos és com les he 
concebudes; i sotmetent-les ara a la vostra intel·ligència és com podran desenvolupar-se, si 
s’escau, de manera reeixida.

Tostemps hi ha hagut homes que han sabut comandar els seus semblants amb el poder 
de la paraula. Tanmateix, sols en els segles il·lustrats s’ha escrit i s’ha parlat bé. La veritable 
eloqüència comporta l’exercici de l’enginy i de la cultura de l’esperit. És molt diferent de 
la mera facilitat natural de parlar, que no és més que un talent, una qualitat inherent a tots 
aquells en els quals les passions són fortes, els òrgans àgils i la imaginació ràpida. Aquests 
homes senten intensament, s’emocionen amb força i ho exterioritzen amb impetuositat, i per 
una impressió purament mecànica transmeten als altres el seu entusiasme i els seus afectes. És 
els cos que parla al cos; tots els moviments, tots els signes hi concorren i serveixen igualment. 
Què cal per a commoure i arrossegar la multitud? Què cal per a fer estremir la major part 
dels homes i per a persuadir-los? Un to vehement i patètic, gestos expressius i sovintejats, 
mots rabents i altisonants. Ara bé, per al petit conjunt d’aquells que tenen el cap al lloc, el 
gust delicat i el seny exquisit, i que com vosaltres, senyors, s’impressionen ben poc davant 
l’entonació, la gesticulació i la mera sonoritat de les paraules, s’hi requereixen arguments, 
pensaments, raonaments. Cal saber presentar-los, matisar-los, ordenar-los: no és suficient 
de fer-se veure i escoltar, cal actuar sobre l’ànima i corprendre tot parlant a la intel·ligència.

L’estil no és més que l’ordre i el moviment que hom posa als pensaments d’un mateix. Si 
els encadenem estretament, si els premem, l’estil es torna clos, nerviós i concís; si els deixem 
anar lentament i no s’ajunten més que per la gràcia dels mots, per molt elegants que siguen, 
l’estil serà difús, pobre i engavanyat. 

Però abans de buscar l’ordre en què han de presentar-se els pensaments, cal haver-ne 
establert un de més general i més rigorós, en el qual no han d’entrar més que les primeres 
percepcions i les idees principals. Un tema es trobarà ben circumscrit, i se’n coneixerà l’abast 
vertader, una vegada haurem fixat el seu lloc en aquest primer pla. Hom determinarà els 
intervals adients de separació entre les idees principals, i apareixeran les idees accessòries 
i secundàries que els ompliran, tenint presents tothora aquests primers esbossos. Totes les 
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idees generals i particulars es representaran en la seua veritable dimensió amb la força de 
l’enginy; les idees estèrils es distingiran de les fecundes amb una gran cura en el discerni-
ment; i es pressentirà quin serà el producte de totes aquestes operacions de l’esperit amb la 
sagacitat que imprimeix el gran hàbit d’escriure. Per poc vast o complicat que siga el tema, 
difícilment es podrà abraçar d’una sola ullada, o penetrar-hi per complet d’un sol rampell 
d’enginy inicial; i més estrany és encara que després de molt de raonar se n’hagen copsat 
totes les implicacions. Per tant, mai no s’hi dedica prou temps; és potser l’únic mitjà de 
consolidar, estendre i elevar els pensaments: com més contingut i força se’ls done amb la 
meditació, més fàcil serà després donar-los forma amb l’expressió. 

Aquest pla no és encara l’estil, però en constitueix la base; el sosté, el dirigeix, en regula 
el moviment i el sotmet a les seues lleis; sense això, el millor escriptor s’extravia, la seua 
ploma avança sense guia i llança a l’aventura trets irregulars i figures discordants. Per molt 
enlluernadors que siguen els colors que hi fa servir, per més nombroses les belleses que pre-
sentarà en els detalls, si el conjunt no està ben quallat o no es deixa sentir, l’obra no estarà 
pas construïda, i tot i admirar l’esperit de l’autor, es podrà suposar que, tanmateix, li manca 
talent. És per això que aquells que escriuen com parlen, encara que parlen molt bé, escriuen 
malament; aquells que s’abandonen al primer rampell de la seua imaginació, adopten un 
to que després no poden sostenir; aquells que escriuen en diferents moments, per por de 
perdre’ls, fragments deslligats, no aconsegueixen mai de reunir-los sense transicions forçades; 
en una paraula, hi ha moltes obres fetes amb retalls, i molt poques que hagen estat creades 
d’una sola peça.

Tanmateix, tot tema és un de sol, i per molt vast que siga, pot encabir-se en un únic 
discurs. Les interrupcions, les pauses, les seccions no haurien d’emprar-se més que quan 
es tracta de temes diferents, o quan, havent de tractar qüestions molt àmplies, delicades i 
dissímils, la progressió del discurs es troba interrompuda per la multiplicitat dels obstacles 
i forçada per la necessitat de les circumstàncies. Altrament, el gran nombre de divisions, 
lluny de fer una obra més sòlida, destrueix el conjunt: el llibre sembla més clar als ulls, però 
la intenció de l’autor roman obscura i no pot deixar empremta en l’esperit del lector, ni pot 
fer-se sentir per la continuïtat de l’argument, ni per la concatenació harmònica de les idees, 
ni per un desenvolupament successiu, una gradació sostinguda, un moviment uniforme que 
tota interrupció destrueix o fa llanguir. 

Per què les obres de la natura són tan perfectes? Doncs perquè cada obra és un tot, i 
perquè la natura treballa sobre un pla etern del qual no s’allunya mai; prepara en silenci els 
gèrmens de les seues produccions; esbossa en un acte únic la forma primitiva de tot ésser 
vivent, la desenvolupa i la perfecciona en un moviment continu i durant un temps prefixat. 
L’obra de la natura ens enlluerna, però allò que més ens ha de sobtar és l’empremta divina 
que s’hi albira. L’esperit humà no pot crear res; és fèrtil tan sols quan ha estat fecundat per 
l’experiència i la meditació; els seus coneixements són els gèrmens de les seues produccions. 
Però si imita la natura en la seua manera de fer i en el seu treball, si s’eleva per la contem-
plació a les veritats més sublims, si les aplega i les encadena, si aconsegueix fer-ne un tot, 
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un sistema per mitjà de la reflexió, aleshores construirà sobre fonaments indestructibles 
monuments immortals. 

Un home de talent es troba engavanyat i no sap per on començar a escriure si li manca 
un pla, si no ha reflexionat prou sobre el seu objecte. Té presents alhora un gran nombre 
d’idees però com que no les ha comparades, ni jerarquitzades, res no el determina a preferir-
ne unes o unes altres, i roman, doncs, immers en la perplexitat. Ara bé, si ha establert un 
pla i ha aplegat i ordenat tots els pensaments essencials relatius al seu tema, percebrà amb 
facilitat l’instant en què ha d’agafar la ploma, copsarà el punt de maduresa de la producció 
de l’esperit, i es veurà apressat a descloure-la, fins i tot el fet d’escriure li produirà plaer. Les 
idees se succeiran sense entrebancs, i l’estil serà natural i fàcil; l’excitació naixerà d’aquest 
plaer, que es repartirà pertot i imprimirà vida a cada expressió; tot s’animarà cada vegada 
més; el to s’elevarà, els objectes prendran color i el sentiment, unint-se a la llum, l’augmen-
tarà, el durà molt més lluny, i l’obligarà a passar del que es diu al que es vol dir, i així l’estil 
esdevindrà interessant i lluminós.

Res no s’oposa més a la gràcia que el desig de deixar anar pertot trets enginyosos; res 
no és més contrari a la llum que ha de fer una obra i que ha estendre’s uniformement en 
l’escrit que aquelles espurnes obtingudes a força de fer colpejar els mots els uns contra els 
altres, i que tan sols ens sorprenen uns instants per deixar-nos després en les tenebres. Són 
pensaments que no brillen sinó per oposició: s’hi presenta tan sols un costat de l’objecte, i  
es deixen en l’ombra totes les altres cares. Tot sovint aquest costat triat és una punta, un an-
gle sobre el qual es fa jugar l’esperit, cosa que aconsegueix més fàcilment com més l’allunya 
de la perspectiva àmplia des de la qual el bon sentit sol considerar les coses. 

 Res de més oposat, encara, a la veritable eloqüència que l’exhibició d’aquests pensaments 
flacs i la recerca d’aquestes idees lleugeres, deixatades, sense consistència, unes idees que, 
com la fulla del metall batut, tan sols lluen si perden solidesa. Així, com més manifestacions 
d’aquest enginy brillant però esquifit posem en un escrit, menys nervi tindrà, menys llum, 
calidesa i estil, tret del cas que aquest enginy siga el fons mateix de l’assumpte, i que l’es-
criptor no tinga cap més objectiu que la facècia. L’art de dir petites coses, aleshores, esdevé 
potser més difícil que l’art de dir-ne de grans. 

Res de més oposat a la bellesa natural que els esforços esmerçats a expressar coses normals 
i corrents d’una manera extraordinària o pomposa; res no degrada més l’escriptor. Lluny 
d’admirar-lo, el compadim per haver de passar tant de temps fent noves composicions de 
síl·labes per no dir més que allò que tothom diu. Aquest defecte és propi dels esperits culti-
vats però estèrils; tenen abundor de paraules, però cap idea; treballen, doncs, amb els mots i 
s’imaginen que han combinat idees perquè han amanit frases, que han depurat el llenguatge 
quan en realitat l’han corromput en forçar el sentit de les accepcions. Aquests escriptors no 
tenen gens d’estil, o, si es vol, no en tenen més que l’ombra. L’estil ha d’encunyar pensaments, 
però aquests no saben més que esbossar paraules. 

Per escriure bé cal, doncs, posseir plenament el tema; cal haver-hi reflexionat prou per 
veure clarament l’ordre dels pensaments, i construir una trajectòria, una cadena contínua, 
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en la qual cada punt representa una idea. I quan s’agafarà la ploma, caldrà conduir-la pas a 
pas sobre aquest primer tret sense permetre-li d’allunyar-se’n, sense recolzar-la de manera 
massa desigual, sense donar-li cap més moviment que el que determinarà l’espai que ha de 
recórrer. És en això que consisteix la severitat de l’estil, i també el que li donarà unitat i en 
regularà la rapidesa; i això sol també serà suficient per fer-lo senzill i pur, igual i clar, viu 
i continu. Si a aquesta primera regla, dictada per l’intel·lecte, s’hi afegeix la delicadesa i el 
gust, el rigor en la tria de les expressions, la cura a no dir les coses sinó amb els termes més 
generals, l’estil tindrà noblesa. Si hi afegim, encara, desconfiança envers el primer moviment, 
menyspreu per tot el que no siga brillant, i una repugnància constant envers els equívocs 
i la facècia, l’estil tindrà gravetat, i fins i tot majestat. Fet i fet, si s’escriu com es pensa, si 
s’està convençut d’allò de què es vol persuadir, aquesta probitat amb un mateix – que fa 
l’honestedat envers els altres i la veritat de l’estil– li farà produir tot el seu efecte, sempre que 
aquesta persuasió interior no estiga marcada per un entusiasme massa fort i traspue pertot 
més candor que confiança, més raó que calor.

Era així, senyors, que em semblava, llegint-vos, que em parlàveu, que m’instruíeu. La 
meua ànima, que recollia amb avidesa aquests oracles de la saviesa, volia prendre el vol i 
elevar-se fins a vosaltres. Esforços vans! Les regles, dieu encara vosaltres, no poden suplir 
l’enginy; si aquest manca, seran inútils. Escriure bé és alhora pensar bé, sentir bé i expressar-
se bé; és tenir al mateix temps agudesa d’esperit, ànima i gust. L’estil pressuposa la reunió i 
la pràctica de totes les facultats intel·lectuals. Les idees totes soles formen el fons de l’estil, 
l’harmonia en els mots és accessòria i no depèn més que de la sensibilitat dels nostres òrgans; 
n’hi ha prou amb tenir una mica d’oïda per evitar les dissonàncies, i amb haver-la exercit i 
perfeccionat per la lectura dels poetes i dels oradors perquè mecànicament siguem conduïts 
a la imitació de la cadència poètica i de les estratègies oratòries. Ara bé, la imitació mai no 
ha creat res. Aquesta harmonia de les paraules no fa ni el fons ni el to de l’estil, i la trobem 
tot sovint en els escrits erms d’idees. 

El to no és més que l’adequació de l’estil a la naturalesa del tema, i mai no ha de ser forçat; 
brollarà de manera natural del fons mateix de la cosa tractada, i dependrà molt del grau de 
generalitat a què s’hagen dut els pensaments. Si ens hem elevat a les idees més generals, i si 
el tema en ell mateix és vast, el to semblarà elevar-se a la mateixa altura. I si mantenint-lo 
en aquesta altura, el talent encara arriba a dotar cada objecte d’una llum intensa, si es pot 
afegir la bellesa del color a l’energia del dibuix, si es pot, en una paraula, representar cada 
idea amb una imatge viva i ben arrodonida, i formar amb cada seguida d’idees un quadre 
harmoniós i emotiu, el to serà no tan sols elevat, sinó sublim.

Ací, senyors, valdria més l’aplicació que no la regla; els exemples ensenyarien més que 
no els preceptes; però, atès que no m’és permès de citar els fragments sublims que tan sovint 
m’han corprès llegint les vostres obres, em veig obligat a cenyir-me a aquestes reflexions. 
Les obres ben escrites seran les úniques que passaran a la posteritat: el nombre de coneixe-
ments, la singularitat dels fets, la mateixa novetat de la descoberta no són garanties segures 
d’immortalitat. Si les obres que les contenen no es dediquen més que a nimietats, si estan 
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escrites sense gust, sense noblesa i sense talent, periran, perquè els coneixements, els fets i 
els descobriments s’arrabassen fàcilment, es transporten i fins i tot guanyen en ser exposats 
per mans més hàbils. Aquestes coses són externes a l’home, però l’estil és l’home mateix. 
Per tant, l’estil no es pot arrabassar, ni transferir-se, ni alterar-se. Si és elevat, noble, sublim, 
l’autor serà igualment admirat en totes les èpoques, perquè tan sols la veritat és duradora, fins 
i tot eterna. Ara, un bell estil només ho és en raó del nombre infinit de veritats que presenta. 
Totes les belleses intel·lectuals que s’hi troben, tots els arguments amb què és compost, són 
també veritats tan útils i potser més precioses encara per a l’esperit humà que les que poden 
constituir el fons d’un tema.

Allò sublim tan sols pot trobar-se en els grans temes. La poesia, la història i la filosofia 
tenen totes el mateix objecte, i un objecte molt ambiciós: l’home i la natura. La filosofia des - 
criu i representa la natura; la poesia, la pinta i l’embelleix: també pinta els homes, els mag-
nifica, els exagera, crea els herois i els déus. La història no pinta més que l’home i el pinta 
tal com és, i així el to de l’historiador tan sols serà sublim quan retrate els més grans homes, 
quan expose les més grans accions, els més grans moviments, les més grans revolucions, 
i, en general, n’hi haurà prou amb ser majestuós i greu. El to del filòsof podrà esdevenir 
sublim cada vegada que tracte de les lleis de la natura, dels éssers en general, de l’espai, de 
la matèria, del moviment i del temps de l’ànima, de l’esperit humà, dels sentiments, de les 
passions. Amb la resta, n’hi haurà prou amb un to noble i elevat. Però el to de l’orador i del 
poeta, puix que el tema és vast, ha de ser sempre sublim, perquè són mestres en la comesa 
d’afegir a la grandesa del seu tema tant de color, tant de moviment, tanta il·lusió com siga 
avinent. Ara bé, en el moment de pintar i magnificar els seus objectes, també han d’emprar 
tota la força i han de desenvolupar tota la potència del seu intel·lecte. 

 Traducció i introducció de Martí Domínguez

  1. Buffon es refereix a l’Acadèmia de Ciències, de la qual era membre des de 1733.


