
Unha obra excepcional: a Enciclopedia francesa 
 

O primeiro tomo desta monumental obra foi publicado en París en 1751 e a el seguiron 

outros moitos nos que colaboraron os máis destacados pensadores e científicos da 

época. 

Para coñecer algo máis sobre esta obra, busca información e redacta un informe no que 

desenvolvas cuestións como: 

 

-Que é unha enciclopedia? É o mesmo que un 

dicionario? 

-Cal é o título completa da Encyclopedie? 

-De cantos volumes consta e entre que datas foron 

publicados? 

-Quen foron os seus directores? E os colaboradores 

máis destacados e que tipo de ideas defendían? 

-Esta obra, non foi aceptada por toda a sociedade da 

época e tivo acérrimos detractores. De onde 

procedían as principais críticas e cales eran as 

razóns da oposición ás ideas dos artigos da 

Enciclopedia? 

-Na internet podes consultar imaxes de páxinas 

desta obra con gravados que ilustran os termos e 

podes apreciar e valorar a calidade dos mesmos. 

-A que crees que se refire a frase saber 

enciclopédico? 

-Podes fixarte nalgún do artigos e/ou facer unha breve biografía dalgúns dos seus 

directores e/ou colaboradores. 

 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar o seguinte documento que fai 

referencia directa ao tema tratado: 
 

Voltaire e as súas maléficas influencias 
Infame filósofo! [Voltaire] El concibiu o proxecto 
horrendo de transformar a orde establecida desde o 
principio dos séculos! (...) Parece imposible que un 
so home fixera tantos estragos. Sen embargo, os seus 
perniciosos escritos, que abominaron incluso os 
homes máis escandalosos, se buscan e len, para a 
nosa desgraza, no centro mesmo do catolicismo, 
difundíndose o seu activo veleno, a pesar das 
dilixencias máis exquisitas (...). El foi disoluto na 
nenez; foino na xuventude e seguiu sendo ata o 
sepulcro. (...) Infeliz! O seu nome será eterno no 
mundo, como din os seus admiradores; pero tamén o 
será o seu  espírito no abismo. Se as penas 
corresponden alí aos excesos, cál será a dun home 
que tantos estragos causou? Ah! Europa toda está 
experimentando os funestos efectos das súas 
depravadas máximas. 
EL CATALÁN CELOSO. Carta. Diario de 
Barcelona. 3,4,5-xuño-1793 

 


