
V
icent Alonso (Godella,
1948) és més que el tra-
ductor dels Assaigs de
Montaigne al català.
S’ha passat quinze anys
llegint-lo i traduint-lo i
gràcies a ell el públic
català s’ha retrobat

amb un dels grans referents de la moder-
nitat literària en aquesta època que, com
diu Gilles Lipovetsky, no és postmoderna
sinó hipermoderna.

Què serien Josep Pla i Joan Fuster sense
Montaigne?
No serien el mateix. El pes específic que
té Monaigne és tan important, no només
per a Pla i Fuster, sinó per a tota la mo-
dernitat, que sense ell la literatura con-
temporània no seria el que és. I en este
cas no s’exagera: la forma de fer, la forma
d’entendre l’escriptura, el plantejament
respecte de l’actitud de l’escriptor davant
la problemàtica que l’envolta, són total-
ment novedoses. Sense Montaigne la mo-
dernitat no seria el que és.

I Vicent Alonso es trobaria molt desem-
parat.
Completament. És que he viscut amb ell
tant de temps! La meva relació com a lec-
tor amb Montaigne dura fa molt. Tant, que

quan acabi tota aquesta aventura de la
traducció fins i tot no sé què serà de mi...
Em quedaré bastant orfe. Potser comen-
çaré una altra etapa, rellegint-lo des d’al-
tres perspectives. Però evidentment sense
ell, fins i tot biogràficament, és que no sóc
res. La meva posició com a persona que
contribueix en la mesura del que pot a la
literatura catalana contemporània depèn
totalment d’ell. Per ell se’m coneix.

Quina altra lectura en vol fer?
N’hi ha moltes. A mi m’interessa el tema
de l’escriptura defensiva, perquè es pot
combinar amb el fet de veure fins a quin
punt Montaigne és o no conscient de la
seua modernitat.

Ho era?
En alguns moments pense que sí. Hi
poden haver dubtes, però en fi... El que
vull dir és que hi ha un paral·lelisme entre
l’escriptura defensiva i la seva voluntat de
modernitat: ha d’inventar els mecanismes
per amagar el que calgui. La Inquisició era
aleshores una cosa molt poderosa.

Quins són els punts on podia tenir
problemes?
Quan al febrer surti el volum tercer veu-
rem coses com la seua oposició aferrissa-
da al que feien amb les bruixes, o la seva

visió de l’erotisme, o dels costums dels po-
bles descoberts a Amèrica... O tantes ve-
gades la seva visió de la raó, no com a ga-
rant de la fe, sinó com a exercici d’elimi-
nació sistemàtica dels prejudicis. Tot això
li podia plantejar problemes amb la In-
quisició, amb els censors, amb el Tribunal
de Roma que ell després visitaria en el seu
viatge a Itàlia, en què li donarien el vist-i-
plau al seu llibre.

La manca d’una mínima concessió a la iro-
nia, a l’humor, té a veure amb aquestes
prevencions?
Sí, tot i que també hi ha una certa ironia,
malgrat que molt amagada, molt reti-
cent. Has d’estar molt a l’aguait. No hi ha
un ús obert i natural de la ironia. Fa la
impressió de ser més un simple descrip-
tor, però en el fons no. Mira el procedi-
ment que usa en l’Apologia de Ramon
Sibiuda: comença fent un text apologè-
tic i acaba, amb un procediment sinuós,
negant la màxima del seu pensament i
deixant clar que la raó no serveix per ac-
cedir a la veritat divina. Aquesta capaci-
tat corrosiva, que deia Pla, era una de les
coses de Montaigne que més agradaven
a Fuster. Aquest procedir d’una manera
lenta, indirecta.

Tampoc li podem demanar una ironia com
la de Fuster...
No, perquè en Joan Fuster la ironia és
sarcasme.

En tot cas, Montaigne t’atrapa i et sorprèn,
però no et fa somriure.
És que tant pel que deia com per com ho
deia, portant el seu jo i la seva experièn-
cia biogràfica al text, són coses absoluta-
ment novedoses. Montaigne va posar-se
ell mateix al centre de la seva escriptura,
va assajar el seu jo, d’aquí el títol del lli-
bre i del gènere: el jo s’ha d’assajar en
l’escriptura. Això és completament nove-
dós i no ha deixat d’evolucionar des
d’aleshores.

Com s’imaginava Montaigne tots aquests
anys de fer-se’l seu i traduir-lo?
Com una persona molt implicada en la
vida pública, en la resolució dels proble-
mes del seu entorn, molt conscient del
moment històric. Vivia intensament la di-
cotomia que després s’ha plantejat com
un tema central de la contemporaneïtat:
el compromís. Era un personatge capaç
de compaginar una tendència inevitable
a la concentració i la solitud, com a im-
prescindible per a la creació –ningú que
no ha viscut aquesta sensació no pot en-
tendre què és la creació– amb la voluntat
d’actuar públicament. Contràriament al
que molta gent diu, en Montaigne aques-
ta dicotonomia es fon i la seva obra recull
la seva activitat. Després, en un terreny
més casolà, tenia una forta voluntat d’ad-
ministrar bé la seva propietat, cosa que li
venia del pare, al qual estimava i respec-
tava molt.

La seva vida és prou coneguda...
Hi ha biografies de molt interès, sobretot
la de Donald M. Frame, que també és el
traductor a l’anglès.

Montaigne, en ple Renaixement, no sols re-
lativitza la religió, situant Déu en el terreny
estricte de la fe, sinó també l’home, el qual
defineix com un ésser més sensual que ra-
cional, ‘ondulant’, canviant. En aquest
doble joc rau la seva modernitat?
Sí. És això. I això al voltant de la qüestió de
la relativització del poder de la raó i el co-
neixement. A mi m’interessa molt la idea
que hi ha dues modernitats. La que fins ara
ha tingut una repercussió més important
en la història d’Occident és la modernitat
de la ciència, que podríem lligar al món de
Descartes i Newton. L’altra és la moderni-
tat literària, en què hi ha personatges com
ara Montaigne i Shakespeare, i que és la
perdedora. Montaigne és contemporani, i
també ho és Shakespeare, precisament
perquè la modernitat científica ha arribat a
un moment d’esgotament i ara la connexió
amb aquella altra modernitat ens ve de
gust perquè ens permet dubtar de moltes
coses que fins ara havien constituït objec-
tius claríssims de la nostra vida i el nostra
pensament: la confiança excessiva en l’ús
de la raó o en el poder polític per resoldre
els problemes de la convivència. Finalment,
Montaigne m’atrau també per això. Tornant
a Pla, si Montaigne és atractiu i sorprenent
és perquè ens porta sempre a veure com
som d’insignificants els homes i com n’és
d’insignificant el poder de la raó humana.
Eixe és el Pla del Quadern gris.

I després hi ha triple joc. Al costat de rela-
tivitzar la religió i l’home, és posa ell, el seu
jo subjectiu, al centre.
Sí, però això corregit. Eixe és un tema
central: què significa el jo? És un tema
central que recorre els assaigs. Però
es posa ell mateix al centre perquè ja
accepta una correcció prèvia: la idea que
en l’ànima seua trobarà l’ànima humana,
l’ànima seua és un microcosmos on hi ha
el macrocosmos. Per tant, compte!, no és
una reivindicació del subjectivisme. No
s’hi val a fer una lectura fàcil en aquesta
línia. En la mesura que t’estudies a tu ma-
teix estàs estudiant l’ànima humana.
Quan reivindiquem el jo sembla que
anem al subjectvisime més radical,
però per Montaigne no és això: el
seu relativisme i escepticisme sem-
pre són matisats. Creu i diu que
hem d’acceptar les veritats i opini-
ons dels altres, però això no im-
pedeix defensar les seves opi-
nions, fins i tot de manera
exagerada.

El seu, per tant, no és un
pensament tou, líquid,
postmodern.
En efecte. Té un pensament
fort, que accepta que no té
per què ser la veritat, i que

“L’atractiu
de Montaigne
és mostrar la
insignificança
de l’home
i de la raó”

❚EntrevistaVicentAlonsoTraductordeMontaigne

Text: Ignasi Aragay Foto: Pere Virgili
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Aquesta evolució de més a menys respecte
als clàssics és el canvi més clar entre el Mon-
taigne del primer llibre i el del tercer?
Sí, però n’hi ha molts d’altres. Montaigne
tenia dos referents, el pare i el seu amic
Étienne de la Boétie. Tenia la tendència a
mantenir una relació amb els clàssics
com la que jo he mantingut amb ell: eren
un model, un paradigma intel·lectual, tot
i no oblidar que és un paradigma vell,
antic.

De lector a traductor... Com ha viscut aquest
procés?
Tinc pensat acabar la traducció amb un
epíleg al tercer volum que sigui un text
meu sobre això, sobre l’experiència de tra-
duir Montaigne. És diferent arribar a la tra-
ducció com a lector que com a encàrrec:
en el meu cas conflueixen molts elements
biogràfics, de gustos literaris, d’haver vis-
cut un període del País Valencià en què la
problemàtica de la llengua és bàsica, com
ho és a tot el domini lingüístic. El fet final
és que des de València hem sigut capaços,
sense que ens moguera cap tipus de pro-
pòsit premeditat, de manera natural, de
construir una llengua literària que s’acosta
molt més a la nostra llengua d’ús habitual,
i que en conseqüència s’allunya del model
estàndard, i que ha tingut una vàlua con-
trastada tant en obres de creació com per
traslladar els clàssics al català contempo-
rani. Aquesta és una experiència molt in-
teressant i que, vista des de fora, com al-
guns ja m’han comentat, té l’interès que
tots estem confluint en el propòsit de de-
fensar per damunt de tot la unitat de la
llengua catalana, i que per fer-ho és es-
sencial reconèixer la pluralitat de la llen-
gua. En què es traduirà això? Es notarà en
la meva obra?

Algun Montaigne preferit?
Sí, és clar. Estaria bé que Montaigne no
s’acabara. Tindríem sort si els Assaigs
obriren una relació de familiaritat entre la
literatura catalana i Montaigne o altres
clàssics. Es poden fer tries o podem fins i
tot animar algun escriptor perquè publi-
qui la traducció de la biografia del Frame,
o el viatge a Itàlia... Dels textos preferits
no m’agradaria remarcar-ne cap, però bé,
n’hi ha alguns que són joies literàries, com
ara Sobre uns versos de Virgili, i els que
utilitza per parlar de la medicina... N’hi ha
molts.

Li han dit res d’anar a Frankfurt?
Em van fer una proposta d’escriure un text
sobre la situació de la llengua al País Va-
lencià que havia d’incloure’s en un llibre
que sortirà amb motiu de la Fira. Però fi-
nalment vaig dir que no per manca de
temps. Però d’anar a Frankfurt com a es-
criptor, no. I bé, a tots ens agrada que ens
considerin com a escriptors representatius,
i sobretot quan pertanys a un racó del con-
junt. Quan veus la tria que s’ha fet, doncs
sí, t’acaba molestant un poc. Però en fi,
tampoc no em preocupa gaire.❋

sap relativitzar-lo. I per tot això ell era un
home conservador, pragmàtic. Si els cos-
tums funcionen, si fan funcionar les socie-
tat, ¿per què ens hem d’arriscar que una
cosa nova ho espatlli tot? Amb els costums
intel·lectuals era un pèl diferent perquè
buscava constantment coses noves, cosa
que no quadrava amb la seva perspectiva
vital. De fet, aquí hi ha una altra dicotomia
important de la seua personalitat.

El diàleg amb els clàssics el converteix amb
un clàssic, inscrivint-lo en la millor tradició,

i el diàleg amb si mateix el fa modern, ac-
tual. Hi està d’acord?
Sí, sí. El diàleg amb els clàssics va a
menys als textos, com a mínim explí-
citament. És com si a poc a poc anara
guanyant l’element personal, biogrà-
fic, quotidià. Va començar a escriure
l’any 1571, quan es retira al castell. I

quan anys després els corregeix, hi va
afegint anècdotes personals, cosa que

es nota molt. També hi ha una evolució
estilística, d’un autor que es va alliberant
de la cotilla escolàstica i que es va acostant
a un llenguatge més natural, menys retò-
ric, amb més expressions populars, algu-
nes frases fetes. Tot això sobretot ho notes
quan passes del volum segon al tercer. Per-

què és quan han passat alguns anys. El
llibre primer i segon es publiquen

junts el 1580. Després fa el viat-
ge a Itàlia i quan en torna, el

1581, es fa càrrec de l’alcal-
dia de Bordeus i s’hi està

dues legislatures (quatre
anys), fins a l’epidèmia
de pesta del 1585,
quan abandona el
càrrec i comença a es-
criure els darrers as-
sajos. Tot el procés es
tanca amb un text fo-
namental, molt més
que l’Apologia de
Ramon Sibiuda, i que és

l’últim assaig del tercer
volum: De l’experiència.
És la presentació definiti-
va del seu pensament.

“Era un autor
conscient de
la seva
modernitat
que buscava
l’ànima
humana
en la seva
ànima
particular”
][

MICHEL DE MONTAIGNE
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