
Tria de frases: Ignasi Aragay Imatges: Joan Camps

A l’espera del tercer
volum dels ‘Assaigs’
(Proa) de Michel de
Montaigne (1533-
1592), que arribarà
al febrer, oferim una
tria de cites breus
dels dos primers,
una manera d’obrir
la gana al lector, que
també pot entendre
millor Montaigne
amb l’entrevista al
seu traductor, Vicent
Alonso, i la crítica de
Ferran Sáez Mateu
de la pàgina 14

❚Reportatge
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“Jo mateix sóc la matèria del
meu llibre”.
“Totes les passions que es
poden assaborir i digerir
només són mediocres”.
“El magatzem de la memòria
està molt més fornit de
matèria que el de la invenció”.
“No som homes i no ens lliguem els uns als altres més que per la paraula”.
“De la mateixa manera que el cos és més ferm amb la càrrega si es posa
rígid, així també l’ànima”.
“La part més general i més sana dels homes considera un gran honor tenir
bona cosa de fills; jo, com alguns altres, considere un honor precisament
el contrari”.
“No hi ha res que odie tant com mercadejar”.
“La confiança en la bondat d’altres persones és una gran prova de la
bondat pròpia”.
“Tota la saviesa i capacitat de raonament del món es resolen finalment en
aquest punt: ensenyar-nos a no témer en absolut la mort”
“El remei de la gent vulgar és no pensar-hi”.
“No sabem on ens espera la mort; esperem-la arreu. La meditació prèvia
de la mort és meditació prèvia de la llibertat”.
“La utilitat del viure no és en l’espai, sinó en l’ús […]. Depèn de la vostra
voluntat, no del nombre d’anys, que hagueu viscut bastant”.
“Suem, tremolem, empal·lidim o ens enrojolem a partir dels sotracs de les
nostres imaginacions”.
“Els pobles educats en la llibertat i en la voluntat de governar-se ells
mateixos consideren monstruosa i contra natura qualsevol altra forma
d’organització”.
“El temor i la desconfiança atrauen l’ofensa i li són propícies”.
“És un excel·lent mitjà de guanyar-se el cor i la voluntat d’altres persones
deixar-s’hi sotmetre i confiar-s’hi”.
“Caldria esbrinar qui és millor savi, no qui és més savi”.
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“Treballem per omplir la memòria i deixem buides la intel·ligència i la
consciència”.
“Per bé que podríem ser savis amb la saviesa d’altres persones, només
podem ser prudents amb la nostra pròpia prudència”.
“El silenci i la modèstia són qualitats molt convenients per a la conversa”.
“El signe distintiu més clar de la saviesa és una fruïció constant”.
“Amb la familiaritat de la taula associe la diversió, no la prudència; amb el
llit, la bellesa abans que la bondat; amb la conversa enraonada, la
intel·ligència, fins i tot sense la virtut”.
“El clàssic Meandre considerava feliç aquell que havia pogut trobar
almenys l’ombra d’un amic”.
“No hem nascut per al nostre interès particular, sinó per al bé públic”.
“Quasi no hi ha menys turment en el govern d’una família que en el d’un
estat sencer; allà on l’ànima està ocupada, ho és per complet”.
“Qui puga ha de tenir dones, fills, béns i sobretot salut, però no hem de
lligar-nos-hi de tal manera que la felicitat en depenga. Ens hem de
reservar una rebotiga, totalment nostra, totalment lliure”.
“Solament m’agraden els llibres agradables o fàcils, que m’entretenen, o
els que em consolen i em donen consells per a regular la meua vida i la
meua mort”.
“No heu de cercar que el món parle de vós, sinó com heu de parlar-vos a
vós mateix”.
“Em desplau dir una cosa diferent d’allò que crec”.
“No hi ha res més molest, més fastigós que l’abundància”.
“La mort és esgarrifosa per a Ciceró, desitjable per a Cató i, per a Sòcrates,
indiferent”.
“Les coses de les quals ens en burlem les estimem d’allò més”.
“No hi ha descripció semblant en dificultat a la descripció d’un mateix; ni
en utilitat, certament”.
“S’equivoquen els qui acostumen a condemnar el vi perquè alguns s’hi
emborratxen. No es pot abusar més que de les coses bones”.
“El reconeixement de la ignorància és un dels més bells i més segurs
testimonis de judici que conec”.
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“No crec que siga cap miracle [...] ni cap cosa d’extrema dificultat, passar
nits senceres, amb tota comoditat i llibertat, amb una amiga desitjada
durant molt de temps, tot respectant la paraula que li haurem donat
d’acontentar-nos de besos i simples carícies”.
“Tem que la natura ha posat en els homes algun instint d’inhumanitat”.
“Poca gent mor convençuda que era la seua darrera hora, i no hi ha
moment on la trampa de l’esperança ens distraga més”.
“No hi ha raó que no en tinga una altra de contrària”.
“La inflexibilitat de les amants és molesta, però la comoditat i la facilitat,
realment, encara ho són més”.
“No sé de quina manera som dobles en nosaltres mateixos, cosa que fa
que allò que creiem no ho creguem, i que no ens puguem desfer d’allò
que condemnem”.
“Hi ha no sé quina dolçor natural en el fet de sentir-se lloat, però
nosaltres li prestem massa atenció”.
“No em preocupe tant de com sóc per a la gent com de com sóc per a mi.
Vull ser ric per mi, no per altres”.
“Es pot ser humil per vanitat”.
“La bellesa és un element de gran importància en el tracte entre els
homes; és el primer mitjà de conciliació dels uns amb els altres”.
“Ja que no puc controlar els esdeveniments, em controle a mi mateix”.
“No cal que ho diguem tot sempre, perquè seria una estupidesa, però el
que diguem, cal que siga que ho hem pensat”.
“Qui és deslleial envers la veritat, ho és també envers la mentida”.
“És ben fàcil acusar d’imperfecte una administració, perquè totes les
coses mortals ho són”.
“Per jutjar bé un home, cal controlar principalment les seues accions
habituals i sorprendre’l en allò que fa cada dia”.
“L’esdeveniment produeix el coneixement, no el coneixement
l’esdeveniment”.
“Un home de bons costums pot tenir opinions falses, i un de dolent pot
predicar veritats, fins i tot aquell que no les creu”.
“La moderació és una virtut molt més atrafegada que el sofriment”. ❋
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