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La llibertat escrita 
Assaigs de Michel de Montaigne

L’editorial Proa acaba de publicar l’úl-
tim volum dels Assaigs de Montaigne
en l’excel·lent versió de Vicent Alonso.
Que l’edició d’una obra tan extensa i
complexa s’haja enllestit en just dos
anys, i que el primer volum s’haja ree-
ditat al cap de poc de temps, hauria de
ser un bon índex de la vitalitat huma-
nística de la nostra cultura. Però aques-
ta edició és més important encara per
un motiu que cal confessar amb una
mica de rubor: és la primera traducció
completa que s’ha fet mai dels Assaigs
al català, al cap de més de quatre
segles de la seua aparició en francés.

Abans, hi havia hagut uns pocs
intents parcials. El 1982, Jaume
Casals traduí l’Apologia de Ramon
Subiuda —extens assaig que forma el
nucli conceptual del segon llibre— per
a la col·lecció de textos filosòfics de
l’extinta editorial Laia; dos anys des-
prés, el mallorquí Antoni-Lluc Ferrer
publicà en Edicions 62 el tercer i millor
llibre dels Assaigs en una traducció
una mica treballosa, a estones, però
atenta i sòlida; finalment, el mateix
Vicent Alonso traduí una selecció d’as-
saigs breus per a la valenciana edito-
rial Albatros. En resum, podíem dispo-
sar d’un Montaigne en català dispers i
menys que amitjanat. Atés que es trac-
ta d’un dels clàssics més grans (i més
vigents) de la literatura europea, era
una situació que feia vergonya.

Vicent Alonso ens ha omplit per fi
aquest buit, i hem d’estar-los agraïts, a
ell i a l’editorial que ha apostat per edi-
tar com Déu mana un escriptor extra-
ordinari. L’afirmació de Nietzsche, que
Montaigne era la més lliure i poderosa
de les ànimes, i que el fet que un home
així haguera escrit multiplicava el goig
de viure en aquest món, continua sent
subscrivible. Els nostres lectors ja
poden comprovar-ho. L’erosió del
temps ha fet que el francés humanístic
de l’autor ens semble més enrevessat
—i les seues referències més opa-
ques— que no ho devia ser per als lec-
tors de l’època, i el traductor ho paga
en algun moment, però en una empre-
sa d’aquesta envergadura això és ine-

vitable. En conjunt, la traducció és molt
clara, i aconsegueix reflectir ben bé el
to inimitable —divagatori, amable i
incisiu, robust i íntim— de l’autor.
L’esforç d’erudició que el traductor ha
hagut de fer per a acostar-nos al món
intel·lectual de Montaigne és modèlic.

En el seu vigorós La història de l’es-
cepticisme des d’Erasme fins a Spinoza,
Richard Popkin va saber destacar la
importància de Montaigne en la història
del pensament europeu en dir que l’es-
criptor gascó va repensar més a fons
que ningú l’escepticisme antic i va viure
l’afonament de tot l’univers de certeses i
valors que fins aleshores havia determi-
nat, i assegurat, els horitzons humans.
Així, es va convertir en una de les forces
decisives en la formació del món
modern. Tot llegint Sext Empíric, Mon-
taigne va copsar la debilitat del judici
humà en la presó dels nostres sentits, va
enunciar amb rigor la idea que els
valors de totes les operacions humanes
són relatius a les cultures en què es pro-
dueixen i va expressar d’una manera
que encara ens trasbalsa què pot ser
viure «en el pou sense fons del dubte
complet». En bona mesura, els textos de
Pascal, Descartes i Spinoza, i encara la
immensa obra de Kant, són rèpliques al
repte de Montaigne.

La seua importància per a la història
de la literatura no és menor, com la
vigència actual del gènere de l’assaig
demostra de sobres. Però més enllà de
la història, hi ha el fet que Montaigne
és un escriptor plenament viu, ara
mateix; viu com ben pocs escriptors del
passat i del present ho estan. Reclòs en
el seu castell gascó, patint del mal de
pedra, Montaigne va descobrir, com ell
mateix ens diu, «una distracció nova i
extraordinària»: investigar-se a ell
mateix. Al capdavall, si cap coneixe-
ment és possible, sobre aquest assump-
te ell en podia saber més que ningú. I
s’hi va aplicar: «M’estudie a mi mateix
més que cap altre tema. És la meua
metafísica, la meua física». El retrat del
seu món interior —allò que de veritat ell
mateix era— és el més profund, el més
complet i el més honest, amb una fran-

quesa que esborrona, que s’ha escrit
mai. En el breu prefaci que l’encapça-
la, l’autor ens assegura que hauria vol-
gut pintar-se ben nu, si els costums del
seu temps ho hagueren consentit. Al
llarg de les pàgines, ens familiaritzem
amb els gustos, les manies, les admira-
cions, els menyspreus, els dubtes, les
experiències i les contradiccions de
l’home que ací ens parla. Quasi el sen-
tim respirar mentre traça les ratlles:
l’admiració per l’antiguitat; el refús de
la tristesa; el plaer del sexe, de la con-
versa i l’amistat; les seues patètiques
deambulacions a través d’un país asso-
lat per la pesta i les salvatges guerres
de religió; els llibres que li agraden, la
seua estupefacció constant davant del
fanatisme, l’estupidesa i la crueltat; la
seua pertinaç curiositat. Ens trobem
davant d’un escèptic que afirma ser
creient, que defensa el mateix ordre
establit que contínuament posa en qües-
tió, que pensa en llatí, escriu en francés
i remuga en gascó, que posa la vida
viscuda molt per damunt del mort saber
dels llibres (ell, que ho havia llegit tot!),
que recela de tot allò que li interessa,
per por de ser-ne esclau. Com ell
mateix escriu, tot és varietat i diferència
en aquest món, també dins del seu món.
Ens trobem, en resum, davant d’un
home, tan ric, tan divers, tan enigmàtic
en la complexitat de la seua assemblea
interior, i alhora tan estranyament cohe-
rent, com potser ho som tots. Però ell ho
diu. Dues frases complementàries de
Montaigne ho explicaran molt millor
que no jo: «Entre les arts liberals,
comencem per l’art que ens fa lliures» i
«La cosa més gran del món és saber ser
d’un mateix». Aquest saber, enlloc no
s’ha ensenyat tan bé com en aquestes
planes. La llibertat que aquest home
arribà a conquistar en el seu inoblida-
ble tercer llibre —un autèntic nou món
de l’esperit— encara ens és un territori
obert. Recórrer-lo ens sobta i ens eixam-
pla. Vertaderament, que un home així
haguera escrit així multiplica el goig de
viure en aquest món.
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