
CANALS PONS, J.: « La Jilosojia de Mon-
taigne, Edicions 62 (<<Llibres a
l'abast», num. 211 ), Barcelona,
febrer de 1986. Test doctoral presen-
tada a I 'UAB ('any 1985. Pr6leg de
Josep " 1'arradellas . Inclou una crono-
logia i una extensa hibliografia.

El matcix titol do l'obra de Casals

-aparentment anodi i «poc imagina-

tiu<', corn el propi autor reconcix-

constitucix en realitat una proposta

apassionant i novedosa d'investigaci6

historigrafica: pensar cis Essais com a

filosofia i des de la filosofia. Fins it

Casals, cap exegeta de Montaigne

havia emprat mai aqucstes termes.

L'anecdota -significativa, pero-

d'aquest encapcalamcnt ens introdueix

it les pretensions darreres de « La filoso-

fia de Montaigne ,>: rcprendre la linia

investigadora dels classics de la histo-

riografia montaniana contemporania,

com Pierre Villey o Hugo Friedrich. El

text de Casals es perfectament equipa-

rable a l'obra dels interiors autors, i cal

remarcar que en molts moments supera

les perspectives d'altres grans estudio-

sos francesos.

A roes a mes d ' aquesta tradici6 histo-

riografica , el Ilibre do Casals s'inscreix

tamhe en un montanisme arrelat pro-

fundament a la cultura catalana moder-

na: Josep Pla (<< Quadern gris») o Car-

ncr (,,Les bonhomies ») o el matcix Pre-

sident Tarradellas , que es mostra en el

seu prolog un coneixedor profund i un

arrant apassionant dels Essais.

La tesi central de Casals -la clue

aglutina i emmarca coherentment la

resta d'idccs presentadcs- es formula

en termcs de « possibilitat <<: la do pen-

sar cis Essais corn a discurs filosofic, la

de depurar-los de contradictions i para-

doxes.

Casals defuig en tot moment ies (co-

modes ) interpretations filologiqucs o

historiques del Ilibre do Montaigne,

abocant - se a una lectura filosofica

estricta.

Aquest ><enfrontament'> directe amb

el text dcls Essais es compagina amb un

repas critic de l'cxtcnsa historiografia

montaniana, que comcn4a amb cl propi
Pascal. Cal rcmarcar que aqucst rcpas
resulta en algun moment critic i expedi-
tiu en exces (pp. 85-89), i de vegades
desmesuradament afalagador (pp. 102-
103), parlant de Frame i Sayce.
Molt encertadament, Casals inicia cl

corpus de les seves tesis interprctatives

amb una reflexi6 sobre 1'escepticisme
de Montaigne; un escepticisme que, en
massy ocasions ha estat adornat amb un
protagonismc exagerat. L'autor prece-
deix aqucst estudi amb una definici6

del conceptc de ,veritat,> que es va aco-
tant progressivament, i que es preten
circumscrita -unicament- al context
de Ia seva obra.
En darrer terme, Casals cerca una

eina conceptual desprovista explfcita-

ment de connotations historiques i que

permeti una adcquacio harmonica a

I'epistemologia montaniana . Aqucsta

eina es la <<tcoria dc la veritat impreme-

ditada>>: la versi6 interrogativa de In

veritat s'oposa a In vcrsi6 algorismica

tradicional.

Casals, seguint la tesi de P.Ll. Font

(IntroducciO a Montaigne, a la traduc-

ci6 catalana de ('Apologia de Ramon

Sibiuda) considers ('escepticisme del

filosof de Bordeus «com un ingredient

mes que una teoria>>, climinant aixi Ia

Ilegenda pirronista que ha envoltat cis

Essais durant molts anys.

L'escepticisme de Montaigne es hen

diferent al de Charron o al de Sanchez

(una « escolastica del dubtc<) i tambe al

de les escoles hcl•lenistiques (una

forma de vida>>).

En tot cis , articular exegeticament

els Essais a partir d'aquest conceptc

resultaria una tasca mes aviat infruc-

tuosa. Casals la defuig; pero a la segona

part del scu Ilibre (pp. 167-317) en con-

figura una altra qui sap si mes proble-

matica encara: < El M6n>>, <L'Homc» i

<<Deu>< son els tres cixos que en darrer

terme acaben <<contenint>> cis coneeptes

de la filosofia montaniana.

Hist6ricament, aqucsta divisi6 es

anacronica; filosoficament es -oberta-

ment i explicitament- kantiana: « La

historia de la filosofia i Ia veritat, per

dir-ho aixi, de la filosofia esta tracada
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dins el mare de trcs prcguntes fona-

mentals (...): la Ilibertat de I'home (o ci

mon), lit immortalitat do I'anima (o

I'especificitat de ('home) i I'existencia

de Deu» (p. 78). Al tercer capitol do la

primera part, aquesta actitud ahistorica

es radicalitza cn un tftol com cl

segdent: « EI kantisme estctic de Mon-

taignc» (epfgraf IV, p. 158). «Els

Essais, per una casualitat mig magica

('?), son ('exemple perfecto de I'estetica

kantiana, realitzat dos-cents anys

abans>> (p. 160). La frasc citada (i d'aI-

tres com: « Montaigne es kantia», p.

160) sorpren. I mes encara quan com-

provem que no posseeix una finalitat

ii lust rativa, propcdeutica (o iron ca,

simplement): s'cmmarca en la mes pura

literal it at.

Casals reconcix els scus planteja-

ments anacronistes; aquest >'reconcixc-

ment'>, pero, no pot pas justificar-los

com it cina historiogrztfica legitima.

El deficient enfocament mctodologic

amb que el professor Casals estudia

I'estctica montaniana (o recrea I'estc-

tica kantiana) queda mes que compen-

sat, pero, amb 1'exemplar tractament

del pensament social dels Essais. Allu-

nyant-se del topic que els proclama tin

<<manifest reaccionari» , cis situa amb

molta precisici en el seu temps.

D'aquesta manera assoleix restituir la
veritable originalitat historica del pen-

sament montania, que fora del scu
mare resulta '<mediocre>>.

El concepte de « Ilibertat,, -excel.Icnt-

ment documentat per l'autor (p. 173)-

constitucix el punt arquimcdic on con-
vergeixen les tesis politiqucs de Montaig-
ne. La Ilibertat individual Cs la quc per-
met articular mon public i privacitat: el
jo i el nosaltres, la famosa Biblioteca i cis

seus convulsos extramurs. L'ohra de La
Bostic influeix en lit totalitat d'aqucsts

criteris d'una manera molt profunda,
com es sabut. Pero Casals assenyala

tambc lit «marca>> de Maquiavel, moltcs
vegades minusvalorada. (Maquiavel

nomes apareix als Essais un parell de
vegades, i fora d'un mare politic; el seu
«esperit>>, pero, es palpable. La paritat
politica/moralitat es to en compte: pero
es resol « inversament» ).

D'altra banda, quedcn distingidcs

am[) molta cohcrencia Ies ,reflexions

religioses» de Ies areflexions sobre la

religio» constatables als Essais. Mon-

taigne pensa la religio, pero no fa teolo-

gia; it mes, la seva reflexio to unit oricn-

tacio basicament politica. A ('Apolo-

gia, per exemple, Montaigne no teo-

ritza sobre el culte it les rcliquies o els
vestits dels sacerdots, sino sobre Ies

consequcncies socials de l'acceptacio o

rehuig d'aquestes formes. Tal corn

afirma Casals « cl terra religios es pre-

sent als Essais en lit mesura en Line
tamhe hi figura cl politic..... (p. 265).

Casals efcctua una important corrcc-
cio en la lectura de l'Apologia en
aqucsta vessant. Molts estudiosos opi-
nen que aquest text to ben poc it veure
amb cl Ilibre de Sihiuda; que, corn it
molt, aquest constitueix unit simple
referencia rctorica (i de vegades, fins i
tot on blanc d'atacs). ,La filosofia de
Montaigne,, reivindica el caracter real-
ment <<apologetic>> del text: no hi ha cap
attic «cncobert>>, sino una defcnsa quc
de vegades resulta desconcertant.

L'ambiguitat d'aquest fet ha donat
lloc it intcrpretacions escandalosament
diverses sobre lit rcligiositat de Mon-
taigne: ateu, catolic radical, protestant
encohert o fins i tot «paga» (F. Her-
mans).
La conclusio de Casals resulta « pru-

dent>>: Montaigne es catolic almenvs en

matCria politica (p. 297). Aqucsta res-
posta contrasta amb la cridancra radi-
calitat amb la qual autors corn Gide o
Sainte-Beuve van enfocar el problema

(amb uns interessos hermeneutics prou
clars: una determinada definicid -uni-
voca, estricta- de la rcligiositat do
Montaigne pot fcr capgirar la interpre-

tacio dels Ilibertins o fins i tot dels crite-
ris de Pascal, per exemple).

Abatis hem intentat mostrar que la
divisio tripartite Home-Mon-Dcu que
plantcja Casals (violcntava,, exegetica-

ment I'estructura dcls Essais, i cis des-
contextualitzava historicament. El pro-
blema s'agreuja (Juan aqucsta divisio
afecta negativament al propi estudi
que, fidcl it la seva rfgida estructura, es
veu obligat a hifucar-se i oscil-lar capri-
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ciosament cap a temes aparentment
imprevistos.
La discussi6 sobre el concepte de

immortalitat» (corn it pregunta <<kan-

tiana,,, cal recordar-ho) deriva en la
qi estid de I'escepticisme, estoicisme o
cpicureisme de Montaigne (p. 217 i
ss.).

,,La filoso%ia de Montaigne, si no
<<emmarcada», es troba almenys <<en

linia<< amb Ies directrius rtretodol6gi-
ques de Pierre Villcy (<I-es sources et
I'cvolution des Essais de Montaigne» ,
1908), que partcixen de la recerca de
les fonts dels Essais. Dc fet, totes i
cadascuna de les tesis de Casals tenen
en compte, com a referencia fonamen-
tal, la relacio del Ilibre de Montaigne
amb els seus predecessors, directes o
Ilunyans. Dc vegades, pert), aquesta
tasca es recrea en exces, ocasionant la
<<difuminacio» del problema plantejat:
de Ies 36 planes dedicades al pensament
politic de Montaigne, per exemple, 12
estan dedicades a La Boctie, 5 it
Maquiavel, etc.

L'evolucio dels Essais -tesi classica

de Villcy, encara que matitzada durant

molts anys- no constitucix, en canvi,

un punt de partida crucial cn I'obra do

Casals, que en aquest aspecte s'apro-

xima molt mes als plantejaments de

Friedrich (1948): <<L'evoluci6 dels

Essais no es tant evolucio del pensa-

ment com evolucio de I'expressio

d'aquest pensament» (p. 14).

Es de remarcar l'exccl•lcnt aportacio
del Dr. Casals en el terra do les diver-
ses edicions dcls Essais (problema de
I'<<edici6 fantasma», p. 126), aixi com
sobre I'estructura del Ilibre en general
(p. 252), partint de Ies tests <<numerolt)-
giques» de Daniel Martin.
Abans de cloure aqucst comentari de
La filosofia de Montaigne,,, cal que

ens detinguem a considerar Ies possi-
bles aportacions del Ilibre al Ilcnguatge
filost)fic catali, que marxa, indecis, cap
a la seva definitiva configuraci6 com a
tal.
Jaume Casals sembla haver trencat la

tendcncia «arcaitzant» de certs textos i
traduccions contemporinies. Pero es
evident que aquesta tendcncia mes que

corregir-se s'ha invcrtit: un model
expressiu estrictament colloquial fa
aparicio cn molts capitols, i produeix
en el lector una mena de desconcert.
Un exemple: (Es possible que un home
corn R. Saenz Hayes, emulant cl sub-
jectivisme montania no en tingui prou
en comparar el treball del gasc6 durant
les guerres rcligioscs (...) com qui
recita desenfadadament o Del monte en
Ia ladera por mi mano plantado tengo

un huerto'?» (...) Tambc n'hi ha que
usen el nom Montaigne com si digues-
sin Llucia» (p. 89).
Trobem explicable clue Casals vulgui

assimilar l'estil deis Essais, desenfadat i
colorists; o que vulgui amenitzar 1'ari-
desa dun text mitjan4ant unes agraides
notes humoristiques. Pero aquest no cs
as el problema.
El que queda clay 6s clue l'opci6

<<col•loquialista» no cs una alternativa
viable a la tendcncia arcaitzant. Els
gcrmes del Ilcnguatge filosofic catala
no poden partir de cap de les dues pers-
pectives.

Ferran Saez Mateu

BuRKE, P.: ,Montaigne,, Alianza Edi-
torial, Madrid, 1985. 102 pigs. Tra-
duida al castella per Vidal Pena.
Titol original: «Montaigne», publ.
per Oxford University Press. 10
capitols sense introducci6 seguits
d'una brevissima bibliografia.

Les poc rues de cent planes del Ilibre
de Burke ens podrien fer sospitar que
ens trobem davant d'un text merament
«divulgatiu», en cl scntit expeditiu i
pejoratiu que ha acabat adquirint
aquest terme.
En rcalitat, cl -Montaigne- de Burke

es rites una obra exccssivament sucinta

(luc una «introduccio» convencional.

Des del seu laconisme, Burke aporta

perspectives originals en 1'estudi del

pensament de Montaigne. La majoria

d'elles, pert), semblen simplement

esbossades des d'una certa precipitaci6.

Aquest Os justament I'aspecte que mes
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