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mentalisme ancorat a l’ex-
trem oposat en què pocs
anys abans s’havia instal·lat
Montaigne. Els Assaigs no
tenen res a veure, doncs, no
«lliguen» en absolut amb els
subtils fils hermenèutics amb
els quals s’havien de teixir
aquelles altres verités de rai-
son tan estimades pel carte-
sianisme. Es consoliden,
així, dos àmbits de pensa-
ment del tot diferenciats. Ho
són els temes dels quals s’o-
cupen i ho és el tarannà de
cadascun. Algú ha assenya-
lat que l’escissió que se’n
derivà convertí en hegemòni-
ca l’opció de Descartes
durant més de tres-cents
anys. La d’una raonabilitat
cada vegada més necessària quedà
arraconada, fins arribar a la crisi i el
replantejament esdevinguts durant la
segona meitat del segle XX. Es fa cada
dia més evident la necessitat d’un pen-
sament complementari, crític i tempte-
jant. I a Montaigne s’hi troba l’antece-
dent més il·lustre i fecund, perquè obri
«la possibilitat de viure com en els

temps premoderns, sense certituds ni
necessitats absolutes, però enraonades i
més apropades a la condició humana...
farcida de manera inevitable d’esperan-
ces i temors» (S. Toulmin).

Montaigne, 
Alonso i la tradició

La traducció de Vicent Alonso del pri-
mer lliurament dels assaigs de
Montaigne impressiona per molts
motius. Naturalment, en primer lloc, per
la naturalesa de les raons del moralista,
tan punyents i actuals al cap dels segles
i, alhora, difícils de penetrar per a un
lector culte francès d’avui dia. Per això,
la feina d’intermediari d’Alonso resulta
decisiva, molt vistosa. No solament per
la justa variant de «català matisada-
ment valencià» de què se serveix. Com
precisa en la introducció, Alonso també
refà la sintaxi montaignesca: escapça
oracions interminables o en modifica
l’ordre, a fi i efecte de facilitar la com-
prensió de digressions enrevessades,
sense desvirtuar-ne, tanmateix, l’estil
prolix, il·latiu, vigorós a estones. 

Així mateix, crida l’atenció el gava-
dal de notes a peu de pàgina, indis-
pensables en un text farcit de referèn-
cies i de textos d’altri, especialment de

la tradició grecollatina. El traductor no
ha renunciat a deixar-los en les llen-
gües originals i, tampoc, a oferir-ne
una versió catalana. Ha tingut l’encert
de no tirar pel dret i fabricar-ne una de
ràpida, més o menys literal, i ha repor-
tat les que ja existien, de manera que
ha fet aflorar una fabulosa tradició
que, fins ara, ha estat potser més mis-
tificada que no pas estudiada. Així, el
Montaigne d’Alonso constitueix un

En un sentit ampli, la raó
—és a dir, la capacitat d’en-
carar problemes vells i
novells amb l’aspiració d’en-
tendre alguna cosa— és un
recurs prou més complicat
que el que s’ha volgut enca-
bir en una disciplina amb la
denominació excessiva, pre-
tensiosa i excloent de «filoso-
fia». Una disciplina que qua-
lifica de retòrics o «literaris»
determinats textos —com ara
aquests de Michel de Mon-
taigne— fent abstracció de
la seva naturalesa específica
o caricaturitzant-la.

Vicent Alonso, escriptor i
professor de filologia catala-
na a la Universitat de Valèn-
cia i que havia exercit

durant anys la docència de la filoso-
fia, ofereix ara una traducció esplèn-
dida del llibre de Michel de Mon-
taigne, que no pot ser més oportuna i
que ha estat, justificadament, molt
ben rebuda.

Vicent Raga

homenatge encobert a la Fundació
Bernat Metge i a tants traductors
benemèrits que van creure —i hi conti-
nuen creient— en un projecte de país:
entre els excursos prodigiosos del mes-
tre francès, hi circulen Manuel
Balasch, Joaquim Balcells, Carles
Cardó, Pere Coromines, Miquel Dolç,
Joan Mínguez, Manuel de Montoliu,
Marçal Olivar, Carles Riba, Llorenç
Riber, Anna M. de Saavedra, Adela
M. Trepat, Eduard Valentí, Josep
Vergés... Un inacabable esplet de
noms. Vicent Alonso els ha retornat la
veu. Ara caldria que algú —molts
algú— no els deixés emmudir més. Per
contradir les paraules del mateix torsi-
many: «La traducció mai no ha tingut
en l’àmbit universitari el reconeixement
que mereix». Els seus fruits, ben mani-
festos, ens obren el camí. 

Montserrat Bacardí


