
EL MARQUÉS DE SADE, <<UN NIETZSCHE AVANT LA LETTRED 

La sola enunciació i homologació de Sade i 
Nietzsche hauri causat probablement en el lec- 
tor una certa sorpresa i unes certes sospites: que 
poden tenir a veure l'un arnb l'altre? 

Tanmateix, crec possible justificar objectiva- 
ment aquesta pretesa proximitat ideologica si 
advertim que en els dos es dóna una mateixa re- 
valoració d e l ~  valors de la religió pagana enfront 
dels que ens proposa el cristianisme. Ambdós 
pensadors redescobriren i proposaren corn a mo- 
delics els valors religiosos i morals de l'antiguitat 
greco-romana enfront dels «pseudovalors» del 
cristianisme que triomf?, malauradament, a 
l'occident europeu. En moments diversos -se- 
gona meitat del segle XVIII i segona meitat del 
segle XIX- i certament motivats per circums- 
tincies de diversa índole, els dos fan una vibrant 
apologia de la religió pagana, degudament ente- 
sa. Mirem-nos-ho rnés de prop. 

És cosa ben sabuda que Nietzsche s'entusias- 
m i  arnb aqueixa religió portadora, segons diu, 
d'uns valors vitalment positius. La mitologia pa- 
gana enalteix i divinitza tant les grans virtuts 
corn els grans vicis dels homes, perque són una 
esplendida manifestació de la vitalitat humana, 
sempre desbordant i aparentment contradicto- 
ria. El seu programa moral ens proposa d'escom- 
brar la moral de la impotencia «ressentida», pro- 
pia del cristianisme, per posar al seu lloc els déus 
«fecunds» del paganisme arnb les seves incita- 
cions vitals dirigides a I'home. «Més en112 del bé 
i del mal», la moral ha de radicar en I'esponta- 
neitat vital an'bica i corporal, creadora o mortí- 
fera de I'home -ambdues valen- la plena rea- 
lització de la qual ha de ser la fita del «sobre- 
home»: Recordem alguns dels passatges de 
Nietzsche rnés significatius en aquest sentit. 

Bastaria ja per a mostrar aixd aquest text de El 
crepuscle dels ídols: «Només en els misteris dio- 
nisíacs, en la psicologia de I'estat dionisíac s'ex- 
pressa el fet fonamental de I'instint hel.l?nic, la 
seva «voluntat de poder». 1 (que és el que els 
grecs volien asegurar-se arnb aquests misteris? 
La vida eterna, I'etern retorn de la vida; el futur, 
promes i consagrat en el passat; el «sí» triomfant 
dit a la vida per sobre de la mort i del canvi; la 
vida vertadera corn a supervivencia col.lectiva 
mitjancant la procreació, mitjancant els misteris 
de la sexualitat. (. . .) Tot aixo és el que significa 
la paraula Dionisos: jo no conec una simbolica 
rnés alta que la grega, la de les Dionkies. En ella 

I'instint rnés profund de la vida Es sentit religio- 
sarnent -la mateixa via vers la vida, la procrea- 
ció, és sentida corn la vida sagrada.. . Només el 
cristianisme, que es basa en el ressentiment con- 
tra la vida, ha fet de la sexualitat quelcom im- 
pur: ha tirat escombraries sobre el comen- 
cament, sobre el pressuposit de la nostra vi- 
da...»'. Abans d'aquest text en trobem un al- 
tre de ben expressiu: «iJutjar els grecs pels seus 
filosofs, corn fan els alemanys, utilitzar, per 
exemple, la hipocresia de les escoles socritiques 
per explicar que  és, en el fons, 1'hel.lenic.. . Els 
filosofs són , en efecte , els ' 'décadents ' ' del món 
grec, el moviment d'oposició al gust antic, aris- 
tocritic (a l'instint agonal, a lapoh", al valor de 
la rasa, a l'autoritat de la tradició). Les virtuts so- 
critiques foren predicades perque els grecs les 
havien perdudes: corn tots ells eren irritables, te- 
morosos, inconstants, comediants, tenien unes 
quantes raons a més a rnés per a fer-se predicar la 
moral. No és que aixo els hagi proporcionat al- 
gun ajut : pero els van tan bé als ' 'décadents ' ' les 
paraules i els gests grans.. . »*. 

Passem al Marques de Sade. El cinqu? diileg 
de La filosofiá en e l  tocador ve a ser principal- 
ment un pamflet dirigit als francesos revolucio- 
naris proposant-los d'arribar fins a les últimes 
conseqüencies, és a dir, fins a un ateisme a la ve- 
gada ofensiu (contra el cristianisme) i educatiu 
(de cara a les noves generacions), basat en el mo- 
del romi. Una breu religió sense Déu i «que 
s'adeqüi als costums», ja que finalment el cap de 
Déu ha caigut al mateix temps que el del rei. 
Amb un to que recorda el de Aix íparh  Zaratras- 
tra de Nietzsche, Sade els diu solemnement: 
«Vinc a oferir-vos grans idees: escolteu-les i refle- 
x ione~ sobre elles (. . .) Observo adolorit la lenti- 
tud arnb la qual tractem d'assolir l'objectiu i 
pressenteixo arnb inquietud que estem a punt 
de fracasar una vegada rnés (. . .) Francesos, ho 
repeteixo, Europa espera de vosaltres que la lliu- 
reu alhora del ceptre i de l'encenser (. . .). Roma 
desaparegué a partir del moment que predica el 
cristianisme, i Franca esta perduda si aquest rea- 
pareix. (. . .) Ja que creiem en la necessitat d'un 
culte, imitem el dels romans: les accions, les pas- 
sions, els herois, aquests eren els objectes dignes 

1 NIETZSCHE, El crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alian- 
za Ed., 1980, pp. 134-135. 

2 Idem, ibídem, p. 133. 



del seu respecte. Elevaven I'inima, l'electritza- 
ven. (. . .) Cap dels déus d'aquests grans homes 
mancaven d'energia; tots transmetien el foc que 
els abrasava interiorment, a I'anima dels qui els 
veneraven. ( . . . ) j Quines grans idees us ha sugge- 
rit el vacu impostor de Nazaret? (. . .) jTrobeu en 
els sants que habiten el seu Elíseu algun model 
de grandesa, heroisme o virtut? És tan cert que 
aquesta estúpida religió no ofereix res a les grans 
idees que cap artista no pot emprar els seus atri- 
buts en els monuments que crea. A Roma ma- 
teix la major part dels ornaments del palau dels 
papes s'inspiren en el paganisme i mentre exis- 
teixi el món només el1 instigara I'activitat crea- 
dora dels grans homesd. Sade, unes ratlles rnés 
avall, justifica I'ateisme absolut: «A mesura que 
l'home s'ha anat instruint, s'ha anat adonant 
que, tot essent el moviment quelcom inherent a 
la materia, I'agent necessari per a imprimir 
aquest moviment s'esfumaria en un ésser il.luso- 
ri i que, corn que tot allo que existeix ha d'estar 
en moviment per la seva mateixa essencia, el mo- 
tor es converteix en quelcom inútil; així s'ha vist 
que aquest déu quimeric, prudentment inventat 
pels primers legisladors, no era altra cosa que un 
mitji més per a encadenar-nos»*. 

L'al.lusió als déus pagans és explícita un xic 
més avall: «Si, ciutadans, la religió és incoherent 
amb el sistema de la llibertat (. . .) feu un esfor~ 
més, ja que, treballant corn treballeu per a des- 
truir tots els prejudicis, no en deixeu subsistir 
cap, donat que basta un de sol per a ressucitar- 
los tots. (. . .) Doneu-nos, doncs, els déus del pa- 
ganisme. De bona gana adorarem Júpiter, Her- 
cules o Palas. Ja no volem saber res del fabulós 
autor de l'univers que es mou per si sol (...), 
d'un déu que desorganitza la naturalesa, que és 
el pare de la confusió, que mou l'home en el 
moment que aquest es dedica a cometre errors. 
Un déu d'aquest tipus ens fa estremir d'indigna- 
ció, i el releguem per sernpre a I'oblit, d'on I'in- 
fame Robespierre l'ha volgut treure. (. . .) Esta- 
tues de Mart, de Minerva i de la Llibertat s'aixe- 
caran en els llocs més destacats de les nostres vi- 
vendes; celebrarem una festa anyal al seu honor; 
atorgarem la corona cívica al ciutadii que millor 
hagi servit la patria. A l'entrada d 'un bosc solita- 

3 SADE.  Sistema de la agresión, Barcelona, Tusquets edi- 
tores, 1979, pp. 49-54. 

4 Idem, ibídem, p .  54. 

ri Venus, Himeneu i Amor, erigits sota un tem- 
ple agrest, rebran I'homenatge dels amants; alli, 
per la m5 de les Gricies, la bellesa coronara la 
constancia»>. 1 Sade torna a dirigir-se explícita- 
ment al poble frances: «Ciutadans meus, la tra- 
jectdria que hem recorregut des del 89 fou molt 
rnés difícil que la que ens queda per recbrrer. 
(. . .) Francesos, vosaltres donareu els primers 
cops i la vostra educació nacional fari la resta; 
pero apliqueu-vos tot seguit a aquesta tasca; que 
ella es converteixi en una de les vostres rnés acu- 
ciants preocupacions. (. . .) Cal fer-los sentir la 
necessitat de la virtut únicament perqu? la seva 
felicitat depen d'ella, i així seran persones ho- 
nestes per eogisme, i aquesta llei que regeix tots 
els homes, sera sempre la més segura de totes. 
(. . .) Que ningú no dubti que les religions són el 
bressol del despotisme; el primer de tots els des- 
potes fou un sacerdot. (. . .) Constantí i Clodoveu 
varen ser més sacerdots que sobirans. (.. .) No 
emprem la forca sinó contra els ídols; els sarcas- 
mes de Julia I'Apdstata danyaren més la religió 
cristiana que tots els suplicis de Neró»6. 

Sade arriba fins al fons quan justifica la seva 
postura atea i paganitzant ahora. Si l'home ex- 
perimenta passions de tot tipus i signe, és estú- 
pid de no considerar-les corn quelcom natural, 
exigit per la naturalesa humana. Per tant, amb 
aquest criteri, tant l'homosexualitat corn la dis- 
bauxa heterosexual, tant I'amor corn I'odi, tant 
l'agressivitat corn la dolcesa són «naturals», aixd 
és, «bons». 1 aixo és així fins a tal punt que no 
aprofitar la felicitat que la vida ens brinda pot 
arribar a ser un pecat en la mesura que rebutgem 
quelcom que la Naturalesa (els déus pagans) ens 
ofereix; es tracta per tant de quelcom equipara- 
ble a un sacrilegi. «Qui ha creat I'home? iQui li 
ha donat les passions que, segons el cristianisme, 
mereixen I'infern? iPer ventura no ha estat el 
vostre Déu? Així, doncs, imbecils cristians, jad- 
meteu que aquest Déu ridícul dóna, per una 
banda, a l'home inclinacions que es veu obligat 
a castigar després, per una altra banda? <És que 
ignorava que aquestes inclinacions I'ultratjarien? 
Si ho sabia, jcom és que els les dona? 1 si no ho 
sabia, jper que castiga l'home per una falta que 
només el1 ha 1 rnés endavant segueix 

3 Idem, ibídem, pp. 5 5 - 5 6 ,  
6 Idem, ibídem, pp. 57-61. 
7 Idem, ibídem, p.  68. 



preguntant semblantment: qPer  que ens ha 
creat monstruosos? ¿És que potser li obligaven a 
fer-ho? Aleshores no és Iliure. O iho ha fet cons- 
cientment? Aleshores és un barbar. No, Déu no 
estaba forcat a crear I'home, i si ho fa, només és 
per a sotmetre'l a aquest destí; la propagació de 
la nostra especie passa a ser, doncs, el major dels 
crims i res no seria més desitjable que la total ex- 
tinció del genere hum5»8. 

Pleguem. Creiem que els textos han justificat 
més que sobrerament la nostra afirmació inicial 
de la proximitat ideologica entre Sade i Nietz- 
sche. Quant al marc «circumstancial» en el qual 
apareix la figura i el pensament polític i religiós 

del Marques de Sade, tot ens el fa veure com el 
portanveu en la seva epoca d 'un tipus de revolu- 
ció més radical que la que portaven a terme la 
gran majoria dels burgesos assedegats de Iliber- 
tat. Com si la Revolució Francesa s'hagués dut a 
tres nivells de progressiva radicalitat: 1) el nivell 
burges, en el qual triomfi; 2j el nivell del 
«quart» estat -des de Marx se'n diu «proletari» 
amb Babeuf-, en el qual acaba perdent; i 3) el 
nivell «sidic», que tanta semblanca té amb els 
ideals contraculturals de la Revolució de maig 
frances del 1768, que quedi totalment margi- 
nat. Sade, tancat al manicomi, és el s'mbol 
d'aquesta marginació d'una revolta ideologica 
molt profunda per la qual el1 i molts pocs d'al- 
tres creien que calia seguir lluitant. 




