DIDEROT A CITERA:
EROS I THÀNATOS AL SEGLE DE
LES LLUMS.
Ramon ALCOBERRO.
A Júlia, quan fa vint-i-cinc anys de tantes coses.

Introducció.

Citera –avui
- ésCèrigo
una illa propera a Creta que segons la tradició fou
santuari de Venus Afrodita. Però al set-cents, el noU de Citera evWca també un quadre
de Watteau i una illa d’harmonia i de soUni, la de Tahití, on Bougainville i Diderot
vWlgueren situar la felicitat perfecta:la NouvelTe Cythère. L’expressió convencional à la
Nouvelle Cythéropolis constava, a més, cos,a peu d’impremta en moltes nove· Tes
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Però és que T’Eros iesbós, la matQsada relació entre ErosTD /FThànatos al segTe de Tes LTums. Circula força el
tòpic sadià –

- que insisteix en T’aspecte transgressor del desig a T’època de

Tes LTums. Però més aviat T’Eros i· lustrat pertany, quasiense
s excepció, a T’Wrdre dels
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plaers tranquils i té for+a més a veure amb el somni, amb l’illa enyorada o amb la
masturbació, que amb l’orgia. I és que, tot i el lToc comú, que descriu el XVIII com el
segle de la galanteria, els savis de les LTums –potser amb l’excepció de Diderotconsideraven les embWlicades qüestQons venèries des del punt de vist dels lTQbres, més
que
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afegeix un element d’entrada gens eròtic: Citera disposa d’un arxiu Q una biblQoteca. Val
la pena no passar per alt aquest detall que a primer cop d’ull pot sorprendre. Al lector
contemporanQ segurament lQ semblarà que el plaer es justifica per sQ mateix Q –que
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prostQtuït contemporani: … també s’ha dQt dels quiprostQtueixenles seves pTomes al
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Entre la primera i la segona aparició de l’illa de Venus han passat trenta-quatre
anys i Diderot ha tingut temps de fer-se un nWm i de desenganyar-se de moltes coses,
sense perdre –més aviat al contrari- el seu posat etern d’adolescent entremaliat. La NWva
Citera ara ja nW li serveix per

5
www.alcoberro.info

6
www.alcoberro.info

7
www.alcoberro.info

capdavant de l’ètica, mai no s’hauria esdevingut el moviment formidabTe de Tes LTums;
per això em permetré recordar algunes dades que sovint no es tenen prou presents en
Tectures–per exempTe de caire foucaultià- quan creuen veure en el XVIII una mena de
Sodoma i GomorrD -alaltís, sense adonar -se que l’Eros de Tes LTums també poua en una
refTexió conceptual.

El tema del Uoral sense s’encetà amb Ta pubTicació de Assaig
T’
sobre
l’enteniment humà de LWcke (1694) que havia negat la possQbilitat de capUena de
principis innats de caire Uoral. La resposta de LeQbniz en elsNoveux Essais, redactats
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d’Epictet- significa que la moral deixa de ser quelcWm passiu per a passar a ser una
activitat, una discipTina de les sensacions a través de l’educació deT gust. La moralitat es
constitueix, doncs, en eT diàleg entre eTSeTf racional i eT Self
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En una espTèndida carta a SophQe Volland (4 d’octubre 1767), Diderot proclama
el doble valor de T’emoció moral–Q de T’admiració com a emoció suprema
- després de
constatar que tWut est expérimental en nWus
. Com diu ell mateix són les belles actions
dels homes: “les que ens fan concebre T’esperança de trobar entre els quQ ens envolten
[val a dir, en els humans o en Ta societat] algú capaç de fer-les; que per T’extrema
admiració que ens causen, fem concebre en els altres T’idea que nWsaltres en seriem
capaços nosaltres mateixos sQ T’oc
asió se’ns presentés; que independentment de tWtes Tes
mires d’interès, tenim una noció, un gust d’ordre al qual no podem resistir, que ens
arrossega malgrat nosaltres mateixos…”.10 L’emoció ens mena a T’admiració Q això es
Per una banda es fa concreta en la torbació eròtica, en la

Ta superioritat moral de tWta aquella mena d’accions que avuQ

ncionals Q que està en la 6

Tcse del reconeixement de la

va escrQure pTanes molt sWvint esmentades sobre el fet que en la

ets de Diderot, els sexes femenins es posen a parlar quan els
delurldà MangoguT. Dissortadament va passar per al dues

Q haurQa calgut recordar que el tema dels “sexes que parlen” és
Ql + lustrat; Q no va observar tampoc que quan parlen ho fan des

es pot interpretar retrospectivament com a hQstèria, perquè Ta

prensió delumóV, mentre que el testimoVQ dels sexes femeVQns

esca cort deluCongo és d’una lucidesa esborronadora. És clar que

Qgadaal text mburQ-20eixat FWucault sense la 6ase teòrica (un

è es recoTza Ta seva interpretació.

discrets

u+ció emotivista en boc-20e Mirzosa,T’amant de MangoguT:Je

Wtre phQlosophQe à nWus autres les femmes
76.iderot descobreix

no té un sol lloc, sinó molts. Htama àVima també en els peus dels

s amants Q no només en la racio
nalQtat abstracta o en la ment.

r, doncs, en el sexe. Aquest discurs que no accepta el rei
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Lettres
D76.iderot:
à SophQe Volland.Gallimard, FWlQo, París, 1984, p. 331. La noció degouût de
l’ordre és, com se sap, central per a T’enciclopedisme.
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mecanicista –entestat a considerar els seus súbdits com a obedients Pomes-màquina- és
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Recordem aquí, ni que sigui d’una revolada, la relació entre Diderot i SophQe per
copsar molt esquemàticament algunes característiques d’aquesta mena d’amor físic
reconvertit en passió comú pel coneixement. La SophQe diderotiana és un “dona sàvia”,
soltera, TletRa i amb uTleres de cuT de got, que viu gairebé retirada a Ta províVcia, al
casteTl familiar d’Isle-sur-Marne, pràcticament segrestada per la seva mare, vídua
arruïnada d’un financer. Quan es coneixen i intimen, cap a 1755, SophQe, que es diu
encara LWuise-HenrQette, és una dona Uadura, sensible, sense cap perspectiva
Uatrimonial, donada Ta situació familiar. Diderot, sexualment frustrat, hQ trobarà nW tan
soTs una amant discreta (eTla es va negar a teVir un fiTl amb el fiTòsof) siVó, sobretot, una
confident. Serà Tachère femme a qui confiar els textos inèdits i amb qui discutir e
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A través de la teoria de la masturbació, Thànatos –val a dQr la forma nQhilQsta
s’introdueix en Eros. Aquesta és una tesi que pot semblar escandalosa a un
contemporani nostre però que, vQsta en la perspectiva del divuitè segle, té força més
sentit que les especulacions foucaultianes. ConvQndria no oblQdar que tots els homes de
les Llums –amb l’única excepció de VoltaQre- estaven convençuts que la població
dQsminuïa a Europa, tant per causa de les guerres com de l’emQgració a Amèrica i eren
extremadament partidarQs de polítiques natalQstes
i de protecció de l’agricultura, contra
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