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Ja fa vint - i-cinc anys que A. Tenenti en ci Col•loqui de Royaumont, ce-
lebrat amb el titol de -Heresies et societes », manifestava amb pesar que s'es-
tava lluny d ' esclarir d'una manera completa la fisonomia del Ilibertinatge
frances dels segles XVI-XVII.

Dotze anys mes tard, en el Col-loqui de Sommieres , el problema per
resoldre era el mateix i, coneguts els pocs resultats positius assolits amb el
metode fins aquells moments emprat , es preferi canviar el procediment i
atendre mes als ultims descobriments i no pretendre , altra vegada , una sin-
tesi forcosament incompleta i, per tant , provisional . Aixi, en hoc de posar
novament en discussio 1'existencia i la natura del moviment Iliberti, les ex-
posicions del congres dedicaren els seus esfor4os a] simple coneixement de
personatges considerats llibertins. Les actes, publicades sota el titol de -As-

Fl
ects du libertinisme >>, exclogueren tota voluntat de conclus16 enfront de
impetu i de la tiultiplicitat de les assercions ( libertines , les quals reapa-

reixen identiques en els contextos mes diferents , provocant continues mo-
dificacions en els mares histories , geografics i socials establerts.

Malauradament , la situacio no ha canviat gaire. Continuament apareixen
noves dades que amplien la nostra visio del fenomen al temps que ens fan
revisar esquemes i limits que creiem assegurats : aspectes mes o menys di-
fusos, nous autors, noves manifestacions , amb poqqes o cap obra doctrinal
de les que podcr extreure elements per configurar un esquelet basic i sim-
ple pero fonamental . Ara per ara, la sintesi del Ilibertinatge se'ns apareix
amb una fosquedat enorme, malgrat els importants intents aillats realitzats
mitjancant un memorable treball bibliografic i que, en el seu moment, fo-
ren considerate cims i exemples a imitar.
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Assentada aquesta dificultat , consequentment prenem consciencia de les

nostres carencies des del principi , aixi com recalquem la continuitat d'una

actitud llibertina en els segles XVI-XVII, la qual constitueix el nus escor-

redor de totes les interpretacions i que es troba enfront nostre , inquietant

i apetitosa , quan sembla que estem capficats en buscar nous inicis , nous cor-

rents -fruit de la nostra impotencia?-.

Ara be, el primer que cal fer es abandonar imatges simplistes del lliber-

tinatge, consequencia de cegueses historiques . El tipus lliberti d'aquests se-

gles no es un personatge que pugui ser interpretat des d'una mena de lec-

tures que unicament reprodueixen judicis ja emesos , condemnes i catego-

ries ja elaborades , i anecdotes preses com fonaments a partir dels quals s'e-

laboren doctrines que pateixen d'una minima coherencia . Aquest repro-

duir-se indefinidament es el que encara trobern en << L'Age libertin >> de Clau-

de Reichler ( Paris, Ed. de Minuit, 1987 ): mateixes histories , mateixos esce-

naris, identics personatges , narracions que nomes s'haurien d'entendre com

successor anecdotics.
Fent una mica d'historia , veiem que des de l'obra de Renan, ,Averroes

et I'Averroisme >>, de 1852, fins R. Pintard amb la primera edicio de -Le li-

bertinage erudit dans la premiere moitie du XVIIe siecle >> de 1943, passant

per L . Mabilleau, J .- R. Charbonnel y Busson, es dona una tradicio france-

sa que, aportant un material per descomptat prou important, preten cons-

truir una interpretacio del llibertinatge en la qual to cabuda una particular

visio de l ' aristotelisme Italia corn una fase en el corrent del lliurepensament

que precede i influi al llibertinatge frances del segle XVII com aixi al deis-

me i 1'ateisme del segle XVIII.
El llibre de Charbonnel , << La pensee italienne au XVIe siecle et le cou-

rant libertin >> ( primera edicio de 1917 ) es, potser, el mes influent de tots i

es, amb molt , el mes pobre , aplegant passatges trets de qualsevol font, al-

guna prou dubtosa: acusacions dels teolegs polemistes , acudits narrats per

escriptors , enmig dels quals se'n troben d'epoques posteriors als fets, ac-

ceptant com a valida tota historia sense amoinar - se en buscar els seus ori-

gens, etc. Malgrat tot, el seu material i les seves conclusions foren utilitza-

des quan i on convenia.
Charbonnel , Busson i Pintard s'adapten al punt de vista de l'ortodoxia

catolica i descriuen , amb una desaprovacio mal amagada , la mes que dub-

tosa hipotesi del lliurepensament o ateisme dels aristotelics Italians. A aquest

respecte, fugirem, en particular , de les acusacions d'ateisme emprades per

Charbonnel quan assenyala les sever victimes utilitzant argumentacions teo-

logiques que tendien a identificar com atea tota opinio deferent a les pro-

pies (veieu Particle de P.O. Kristeller , << A New Manuscrit Source for Pom-

ponazzi 's Theory of the Soul from his Paduan Period -, Revue Internatio-

nale de Philosophie , 16 (1951 ), pp. 144-157).
Dos son els expedients principals que Renan i els seus continuadors em-

pren per establir els seus arguments . Per una banda , suposen als seus in-

vestigate pensaments secrets que no expressen per temor i precaucio; per

altra, en lloc de ser fidels als textos originals o contemporanis , s'adrecen o

omplen els buits amb testimonis posteriors prou perillosos . Aixo es el que

succeeix amb la predileccio , per part de tots els esmentats , per Garasse i

pel recopilador de la «Naudeana>>.
Garasse, com altres, ens mostra en la seva obra , - La doctrine curieuse
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des beaux esprits de ce temps- (Paris, 1624), fins on poden arribar els re-
lats, les acusacions, les etiquetes d'ateu o lliberti que colecciona amb un art
esplendid. Mes que mes, es dedica a refutar i desacreditar Vanini, executat
l'any 1619, al temps que porta les seves critiques fins Maquiavelo, Cardan
i Pomponazzi, i encara que reconeix no haver llegit cap de les obres de Pom-
ponazzi, es creu autoritzat a condemnar-lo perque Vanini l'havia citat fa-
vorablement (Op. cit. p. 1020).

De 1'altre tipus d'obres considereades, la ,Naudaeana- (,,Naudaeana et
Patiniana-, Amsterdam, 1703) es un bon exemple en el qual trobem una
mostra del cas contrari: una sospitosa simpatia cap a l'ateisme. L'obra es
una coleccio d'anecdotes i curiositats del genere -Ana- de 1'epoca inmedia-
tament anterior. Aquests relats, afectats per greus errades i pitjors altera-
cions, foren i son utilitzats per Renan i els seus successors. Aixi, la historia
de Cremonini, hipocrita i lliurepensador segons els nostres autors, qui va
dir: <<foris ut morns est, intus et libet apareix en la <<Naudaeana- (Op. cit.
pp. 55-56) i es repetida una i altre vegada per Mabilleau, Reichler i com-
panyia sense citar la procedencia.

A fi de comptes, aquests i altres testimonis son els que utilitzaren amb
poc esperit critic el historiadors per donar Ilum a una de les fonts o in-
fluencies que sofri el llibertinatge frances del segle XVII: la tradicio de l'a-
ristotelisme italic del Renaixement que representa, en efecte, una fase im-
portant en 1'evoluci6 que condui, com estadi intermedi respecte manifesta-
cions posteriors, al propi llibertinatge.

Ara be, tret d'aquests obstacles, podem dir que el llibertinatge es ma-
nifesta historicament des de finals del segle XVI fins Sade i la Revolucio
Francesa. Abans i despres d'aquests limits dificilment trobem alguna dada
que ens permeti avalar la seva existencia. Entremig d'aquest espai, les que-
relles teologiques, els erudits del XVII amb Gassendi com a mestre, escep-
tics i epicuris com La Fontaine o Saint-Evremond, <<esprits forts,, inspira-
dors d'idees critiques, personatges menors, autentics estrategues com Cre-
billon i Laclos, etc. A mes, en aquest espai temporal ressaltarem dos mo-
ments, dues activitats diferenciades enmig de les quals es dona una separa-
cio que fou crucial per garantir la supervivencia del moviment.

Hem d'entendre que el pensament lliberti es una filosofia practica en la
qual Phome es en el seu origen i tambe en el final; es, primordialment, la
seva rao de ser i encara que aixi fou des del principi, quan s'enfronta a 1'en-
duriment politic i religios sota Mazarino i Richelieu, al control d'un Estat
cada cop mes poderos i que acreixia dia a dia la seva vigilancia sobre els
individus, el canvi operat fou tallant, brutal.

En el periode de temps que va fins 1625, els escriptors i subjectes lli-
bertins sorprenen i blasfemen contra els mites antics, les histories bibliques
i els dogmes religiosos. Consequents amb l'enfonsament del mon tancat,
conceben l'home corn un individu perdut en la soledat de l'Univers del qual
els deus son absents. Sense veritats absolutes, sense esperits en els que creu-
re, Theophile de Viau (1590 - 1626) i altres estendran la reivindicacio lliber-
tina des de la bellesa i joventut dels cossos i la Ilibertat amorosa, als cos-
turns, a la critica politica i a tota practica social:

<<Je veux prendre un object ou mon libre desir
Discerne la douleur d'avec que le plaisir,
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Ou mes sens tour entiers sans fraude et sans contrainte,

Ne s'embarrassent plus ni d'espoir ni de crainte,

Et de sa vaine erreur mon coeur desabusant,
Je gouterai le bien que verrai present...>>

T. DE VIAU: -Elegie a une Dame,,, Oeuvres poetiques,
Geneve, Droz, 1967, vol. II, p. 27.

Empero Theophile sera empresonat i, sotmes a un interminable proces,

s'alliberara de la mort per ben poc. A mes, entre 1619 i 1625 tindran lloc

les execucions de Vanini, Fontanier i Claude Le Petit. El proces i posterior
exili de Theophile cuoura un primer llibertinatge popular, arrelat a les capes

mes baixes de la societat i que es diferenciava poc de la cultura trobadoresca.

El preu que aquests primers han de pagar es excessiu i d'ara endavant

s'ocultaran, dissimularan i es refugiaran en cenacles i academies. Esmortei-

ran la seva exterioritat combativa i alguns successors s'acomodaran al to-

talitarisme regnant, malgrat que l'esperit romandra viu. Aquest alterara el

discurs segons les circumstancies, es plegara a les directrius dominants, obli-
gat a la careta i a la tactica, pero sera un hoc en el que es tracta de conservar

la vida i 1'anima.
En el canvi el lliberti guanyara erudicio, fet al que no es alie l'abundosa

correspondencia que mantindran entre ells, les opinions creuades en les reu-
nions, els testimonis aportats pels sews viatges, etc. Aquesta efervescencia

es dona a 1'entorn dels germans Dupuy, a la biblioteca dels de Thou, a les

academies italianes, Florencia, Roma. Estranys cenacles en els que es pos-
sible trobar personatges d'allo mes variats: clergues, jesuites com Sirmond

i Petan; canonics com Gassendi; membres de la cort com La Mothe le Va-

yer, Fermat, Etienne Pascal; lletrats com Peiresc i Gaulmin, orientalista ce-

lebre; tambe s'hi troben metges enfrontats a diferents escoles, Guy Patin i
Riolan contra Eusebe Renaudot i Claude Quillet, tocant a la gilestio de 1'an-
timoni o respecte a la circulacio de la sang; a mes, astronoms i matematics
com Mersenne i Boulliau, els quals, junt amb Gassendi i altres, mantindran
a Europa una activa correspondencia per comentar eclipsis i medicions ter-
restres; bibliotecaris i coleccionistes com Naude, filolegs continuadors de
les primeres tradicions humanistes com Menage i Du Cange, etc. I, malgrat

que aquests cercles tambe els trobem a Italia (-Academia del Lincei'>, 1609)
i en altres paisos, es de Franca d'on ens han arribat mes empremtes.

A Paris, els erudits disposen, de 1620 a 1630, d'una bigarrada coleccio
d'assamblees on poder escollir. Empero la mes reputada, si hem de creure
els elogis i les lamentacions dels assidus quan la mateixa arriba a la seva fl
coincidint amb la mort dels sews animadors, els germans Dupuy, els anys
cinquanta, es la -Academie puteane>>: reunio quotidiana, to Iloc a la biblio-
teca del parlamentari i historiador Jacques-Auguste de Thou, qui la va Ile-
gar a la seva mort, el 1617, als Dupuy.

Altres academies de naixement mes tardy i que es constitueixen sobre-
tot des de 1630 son les reunions filologiques de Nicolas Bourbon a les que
Patin acudia assiduament; les de matematics que Habert de Montmor por-
ta a terme a partir de 1635-1640, amb 1'ajuda d'Etienne Pascal y de Gas-
sendi; per la seva part, Marin Mersenne, apassionat per les matematiques i
per l'astronomia, s'encarrega d'una de les majors academies cientifiques del
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moment a la qual assisteixen nombroses personalitats: E. Pascal, el seu fill
Blaise, Desargues, Roberval, Boulliau, Gassendi, Descartes quan acudeix a
Paris, etc.

En els centres on 1'humanistica es reina, es llegeix Montaigne i Charron
i, fruit de les seves interpretacions, la llei es degrada a costurn, el dogma
en imposicid arbitraria, les prescripcions socio-politiques en modes que
canvien segons els llocs i els temps. Tot dintre de la millor tradicio en-
greixada pels <<Essais > de Montaigne:

-Les lots que nous disons naitre de la nature, naissent de la cou-
tume.>> (LI I, cp. XXIII).

I tambe,

Puisque les hommes, par lour insuffisance, ne se peuvent assez
payer d'une bonne monnaie, qu'on y emploie encore la fausse. Cc
moyen a ete pratique par tous les legislateurs et n'est police ou it
n'y ait quelque melange ou de vanite ceremonieuse, ou d'opinion
mensongere qui serve de bride a tenir le peuple en office. C'est
pour cela que la plupart ont leurs origines et commencements fa-
bulcux et enrichis de mysteres surnaturels. C'est cela qui a donne
credit aux religions batardes; et pour cela que Numa et Sertorius,
pour rendre leurs hommes de meilleure creance les paissaient de
cette sottise, Pun que la nymphe Egeria, l'autre que sa biche blan-
che leur apportaient de la part de leurs dieux tous les conseils qu'ils
prenaient (...). Et toute police a un dieu a sa tete, faussement les
autres, veritablement Celle que Moise dressa au peuple de Judee
sorti d'Egypte.» (L1. II, cp. XVI).

Si el lliberti preten fruir del seu pensament amb impunitat, haura d'ac-
ceptar les Ileis com una concessid; aquesta sera 1'altra cara de la moneda.

Saint-Evremond en les ,R6flexions sur la religion>> assenyalara la in-
compatibilitat de la fe i de la rad, sense condemnar, emperd, la fe, i justi-
ficant la seva importancia com a moral practica. En una Carta a de Justel,
protestant exiliat en el moment de la revocacid de I'Edicte de Nantes, es-
criu: >>Soyez persuade, argumente-t-il, que les Princes ont autant de droit
sur 1'exterieur de la religion, qu'en ont les sujets sur le fond de leur cons-
cience.>> (Ed. Ternois, IV, p. 279).

Abans, Charron, un altre dels autors preferits pels llibertins, -respecte
al qual cal dir que poques vegades s'ha parat prou atencid als seus escrits,
utilitzats com eines pels que precisaven proveir-se d'una tradicio que po-
gues aportar-los elements suficients- deixava escrit que -hi ha un altre
medi d'assegurar-se de les cosec que no es el de la rad, els sentits o 1'expe-
riencia, molt millor, mes do14, mes tranquil i placid: l'autoritat del sobira.
Aquell qui la reconeix com es degut, amb revercncia, es posa a fabric de
qualsevol disputa, dubte, inconstancia i perplexitat: viu en Pau, doncs es
remet a qui pot i deu garantir-se-la; creure en ell es la veritable religio'...>,
(,,Les trots verites>>, Paris, 1594, 2na. part, cp. 12, p. 167).

Charron vindra a dir-nos que no ens hem de perdre ni exigir-nos allo
que ens supera. Per tant, s'ha d'acceptar el culte del Pais i, donat que es
precis seguir una religid, ]a del princep sera la millor. El <<Vull que siguis
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home de be encara que no hagis d'anar mai al Paradis>> (-De la sagesse>>,

Paris, 1604, cp. 5, n" 28, p. 398) resumeix amb fidelitat un dels components
extrets pels Ilibertins i que sera utilitzat amb energia.

Dintre d'aquest petit espai, encara voldria anotar un altre element cons-

tituent del fenomen considerat: em refereixo al trencament que la Reforma

significa. Poc abans de 1550, Europa, malgrat que se'ns presenta com es-

tripada, certs elements cohesionadors, fruit d'herencies medievals, li donen

unitat. Els individus no suposen ni imaginen la possibilitat d'una veritable

ruptura en el segur mon de les seves creences. Segles de civilitzacio jerar-
quica no deixavan entreveure oposicions obertes que afectarien un per un

tots els paisos d'Europa en els que s'introduiria la idea de la tolerancia com

un component precis per admetre la coexistencia i, amb ella, la pluralitat

religiosa com
al

objectivament possible i real. D'aquesta manera s'o-
bria la porta al fet que, en materia de creences, !'home esta legitimat per
escollir una opcio intelectual i moral. El cristianisme, al deixar de ser un

bloc sense esquerdes, esclatava permetent que enmig dels partits en litigi
aparegues una mena d'individus que no intervindran a la disputa malgrat
que, separats conscientment d'ella, assoliran una posicio activa en conque-
rir la llibertat de creure i jutjar. El resultat d'aquesta actitud sera variada i
canviant. Uns es decantaran envers la simple i plana indiferencia en materia
religiosa; altres, reaccionaran i reflexionaran fins aconseguir una moral au-
tonoma i laica; finalment, alguns d'ells arribaran a tornar-se contra el ma-
teix cristianisme amb un clar component ateu. A tot aixo contribuiran po-
derosament els nous suports, l'obra culta, el pamflet i el pasqui, accelerant
la circulacio d'idees i, per tant, ampliant la polemica cultural. El resultat fi-
nal sera que les tendencies i actituds, particularment no cristianes, s'agru-
paran, barrejaran i es reforcaran entre elles quedant la irreverencia religiosa
com a principi moral. Des del punt de vista del protestantisme, aquesta te-
matica queda aclarida en el ,De origen haeresium nostri temporis>> (Lovai-
na, 1559) d'Estanislao Hosius, aixi com en la <Correspondance des refor-
mateurs dans les pays de langue francaise>> de 1898 i compilada per A.-L.
Herminjard.

Dels llibertins, un dels autors que mes dificultats ha plantejat a l'hora
de comprendre i de lligar el seu pensament es, sens dubte, Hector Savinien
de Cyrano (1619-1655), mes conegut com a Cyrano de Bergerac. Sobre
aquest personatge vull ara escriure unes linies perque en ell es fonen moltes
de les caracteristiques i vivencies que comparteixen els llibertins, malgrat
que el seu llibertinatge sigui encara tema de discussio.

En primer floc, !'home Cyrano fou maltractat per la tradicio i, mit-
jancant Rostand, transformat en llegenda com a resultat d'errades comeses
per biografs i comentadors, fallacies nascudes d'una utilitzacio servil de les
seves cartes. Aquestes no reflecteixen, contrariament al que es creia, el «jo'>
autentic del corresponsal. Aquest Jo no es de cap manera autobiografic i,
a mes, hem de tenir cura perque aigunes de les cartes son absolutament fic-
cio. Aixi, doncs, un primer element: la careta que usualment trobern en els
llibertins.

Endemes, tingue, des de Jove, un precoc sentit de la revolta i del re-
buig, que afegits a les dificultats i a la solitud propies, 1'empenyeren a de-
nunciar, mes tard, el principi d'autoritat. La consequencia d'aixo i de les
penalitats passades al col-legi de Beauvais, on Grangier era director, fou
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-Le Pedant Joue», de 1645, comedia en la qual es planteja la incomunicacio
de tres personatges que ni s'escolten ni s'entenen.

En -La Mort d'Agripinne>< (veure S. Balleste: La muerte de Agripina,
Cyrano de Bergerac. Introduction al libertinaje. Glahn, 1987), de 1654,
Cyrano s'alimentara de l'ateisme que conqueri Cants companys i que es un
altre dels marcadors emprats pels investigadors:

Sejanus.
J'ay beau plonger mon ame et mes regards funebres
Dans ce vaste neant et ces longues tenebres,
J'y rencontre partout un estat sans douleur,
Qui n'esleve a mon front ny trouble ny terreur.
Car puisque Pon ne reste apres ce grand passage
Que le songe Leger d'une Legere image,
Et que le coup fatal ne fait ny mal ny bien,
Vivant, parce qu'on est; mort, parce qu'on n'est rien,
Pourquoy perdre a regret la lumiere receue,
Qu'on ne peut regretter apres qu'elle est perdue?
Pensez-vous m'estonner par ce faible moyen,
Par l'horreur du tableau d'un estre qui n'est rien?
Non, quand ma mort au Cie] luiroit dans un comette,
Elle me trouvera dans una ferme assiete.
Sur celle des Catons je m'en vais encherir,
Et si vous en doutez, venez me voir mourir.
Marchez, gardes!
Cyrano de Bergerac: La Mort d'Agripinne.

Acte II. Scene 4.

Cyrano, com altres llibertins, assisti a la societat de La Mothe le Vayer
i segui les conferencies de Gassendi, fet o rao que culminara en els <Etats
et Empire de la Lune- i <Histoire comique des Etats du Soled., publicades
postumes en els anys 1657 i 1662, respectivament, i ambdues amputades de
Les audacies majors doncs, malauradament, nomes ens ha arribat el manus-
crit de la primera part de <<L'Autre Monde-. Aquesta obra, culminacio del
seu pensament, significa en realitat la fusi6 de gran part de les traditions
arribades als Ilibertins. A la mateixa, tret dels details fantastics, hi trobem
l'antropocentrisme de les formes del pensament, les critiques als miracles i
a la espiritualitat de l'anima, amb una barreja d'Alejandro d'Afrodisias i de
Pomponazzi, mentre que la seva filosofia de la natura remet a l'atomisme
de Gassendi.

Les obres de Cyrano porten les senyals de la Iluita. En nom de la Ili-
bertat, en virtut del Ilibertinatge, procedeix a un autentic canvi dell valors,
s'afirma en contra del dogmatisme repudiant tot sistema que pretengui os-
tentar i tancar la veritat.

No es, doncs, un unit element el que alimenta al Ilibertinatge, sing un
conjunt d'ingredients, dels quals aqui n'he anotat alguns, -un altre que re-
queriria un espai apart es 1'epicureisme aportat per Gassendi- i tots junts
o amb el predomini d'uns sobre els altres, donaran aquest o aquell aspecte
a cada autor en particular. Entremig, personatges com Des Barreaux, amic
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de Viau i que visque fins 1673, fan d'enllac entre el primer Ilibertinatge i

el de finals del segle XVII. Aquest, estudia a Padua, visita Descartes a Ho-

landa, fou acollit a les reunions dels Dupuy i a la societat de Gassendi; la

febre del coneixement es quelcom coma a tots ells, potser Tunica cosa au-

tenticament unitaria , i, probablement per la mateixa rao, no crearen una fi-

losofia propia, un sistema complet i acabat. Autors menors i mutables, en

tingueren prou amb sentir i viure sota l'esperit dels «Essais», aconseguint,

modestament , una amplia coexistencia en la qual la tolerancia arriba a set

reina. Aixo ha estat quelcom que no els podem prendre.
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