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La Guerra Civil 
Espanyola va ser 
tan complexa 
que, fins i tot, en 
alguns moments 
ni va ser guerra 
(de Mallorca a 

Galícia, el cop va triomfar i només 
hi va haver repressió), ni va ser ci-
vil (pel paper decisiu de militars i 
paramilitars i pel nivell de violèn-
cia) ni va ser exclusivament espa-
nyola. Per a bona part de l’opinió 
pública internacional, en aquelles 
trinxeres es dirimia alguna cosa 
més que el futur de la República. 
Arreu del món tota una generació 
va girar els ulls vers un país situat 
als marges de la geopolítica, de sob-
te transformat en primer escenari 
bèl·lic de la topada entre les grans 
ideologies d’aleshores. 

Entre els interpel·lats per la 
guerra del 36, Miquel Berga s’ha 

Jules Michelet va 
ser un historia-
dor i escriptor 
francès del segle 
XIX, professor 
universitari fins 
que l’anticlerica-

lisme ferotge que pregonava des de 
la càtedra el va expulsar del Collège 
de France el 1851. Aleshores ja ha-
via redactat una Història de la Re-
volució Francesa i uns quants assa-
jos originalíssims amb títols com 
L’insecte, L’oiseau o L’amour. 
Aquest que Edicions de 1984 ens 
posa a l’abast, La bruixa, amb una 
magnífica traducció i un molt bon 
pròleg d’Anna-Maria Corredor, és 
del tot insòlit: per parlar de la his-
tòria i furgar en l’antropologia del 
fenomen de les bruixes des de l’Al-
ta Edat Mitjana fins al segle XVIII 
barreja el rigor històric i la ficció, 
molt abans que ens clavessin la 
llauna amb el concepte aparent-
ment modern però més vell que 
l’anar a peu de storytelling. I és que 
és cert que, a vegades, una escena 
que recreï el passat és més eficaç 
que set volums que en detallin ca-
dascuna de les característiques so-
ciològiques, econòmiques i demo-
gràfiques. Michelet, un fervent se-
guidor de l’esperit de les Llums i 
contrari a l’obscurantisme de l’Es-
glésia, volia saber per què hi havia 
hagut tantes dones qualificades de 
bruixes des del començament de 
l’Edat Mitjana, per què havien estat 
tan perseguides i com podien treu-
re’s aquest estigma del damunt, i va 
pensar que, revivint alguns dels 
passatges de les vides d’aquestes 
dones faria entendre als lectors què 
havia passat: hi ha moments, però, 
en els quals la lectura es fa una mi-
ca difícil de seguir, perquè no sa-
bem si som a les notes i referènci-
es als tractats antics o en plena dra-
matització. Però l’interès del que 
explica ho compensa. 

Radicals lliures a la foguera 

Encanteris, filtres i dimonis 
Michelet es va submergir en els trac-
tats medievals i en les actes dels ju-
dicis contra heretges i bruixes i va 
provar d’extreure’n la realitat més 
objectiva possible. El que hi va tro-
bar fa esfereir i és apassionant alho-
ra, com ara les descripcions dels sà-
bats, reunions de fins a dotze mil 
persones de nit, al bosc, festes paga-
nes amb nobles amagats rere màsca-
res, dones de quatre grapes fent de 
taula i serfs de la gleva disposats a 
adorar tot el contrari del que l’Esglé-
sia s’esforçava a fer-los creure du-
rant el dia, beuratges que anul·laven 
les voluntats de les noies i vídues i 
monges (!) que s’hi congregaven, a 

les quals els priors, capellans i, en gene-
ral, els homes, enganyaven explicant 
que les posseïa Satanàs per poder-ne 
fer el que volguessin. Encanteris, filtres 
d’amor, dimoniets de la llar: Michelet 
prova de trobar una explicació científi-
ca de cadascun dels elements que con-
formen el món de la bruixeria. O una 
explicació històrico-antropològica, si 
més no: d’on ve l’incest entre mare i fill, 
o com és que l’adulteri surt en totes les 
manifestacions literàries medievals 
(romans, fabliaux, poesia trobadores-
ca): perquè era una pràctica del tot nor-
malitzada en el món pagà.  

La segona part del llibre analitza 
judicis cèlebres a la França dels se-
gles XVI i XVII contra dones supo-
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Intel·lectuals davant l’abisme
especialitzat en el paper jugat pels 
intel·lectuals anglosaxons i, espe-
cialment, pel mític escriptor Eric 
Arthur Blair (1903-1950), conegut 
literàriament com George Orwell. 
Amb aquest nou llibre reprèn la fi-
gura de l’autor d’Homenatge a Ca-
talunya per crear unes vides pa-
ral·leles amb el poeta W.H. Auden 
(1907-1973). Tots dos literats van 
significar-se en la lluita contra el 
feixisme des de posicionaments 
ideològics i compromisos perso-
nals diferents, però els dos es ve-
ieren marcats profundament –i 
amb ells la seva obra– arran de l’ex-
periència espanyola. 

La tensió de la ideologia 
Quan la història et crema la mà és 
sobretot una reflexió sobre els in-
tel·lectuals i, en concret, sobre les 
dificultats per construir una obra 
coherent i pertinent, crítica i al-

hora compromesa, quan es veu 
tensada per abismes ideolò-
gics. Com assenyala 
Berga: “Els viatges 
il·lusionats d’ana-
da a Espanya 
s’han de con-
frontar (si s’ha 
s o b r e v i s c u t )  
amb els matisos 
inquietants dels 
viatges de tor-
nada. L’experi-
ència de prendre 
partit i passar a l’ac-
ció no anava només 
d’heroisme”.  

En el cas d’Auden, es va veu-
re arrossegat a una banda de la 
trinxera fins a convertir-se amb el 
seu poema Spain en una mena 
d’icona de l’oxímoron intel·lectual 
orgànic. Assumir l’error i escapar 
de l’encasellament va exigir-li 
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temps i un autoexili als Estats 
Units, on va recuperar una 

veu poètica pròpia, ja no 
sotmesa a expectati-

ves d’altres i, per ai-
xò mateix, d’una 

entitat inqüesti-
onable. En can-
vi, Orwell va 
vèncer la temp-
tació de l’abis-
me des del pri-

mer moment. La 
seva formació i 

trajectòria –inclòs 
el seu pas per les milí-

cies del POUM– van per-
metre-li “encertar en el seu an-

tiimperialisme, el seu antifeixisme 
i el seu antiestalinisme”. Al·lèrgic 
al reduccionisme i amb una intuï-
ció envejable, la seva obra té avui 
una vigència que pocs dels coetanis 
van saber percebre.!

sadament posseïdes per bruixe-
ria, en realitat víctimes de fra-
res o fins i tot bisbes depravats 
o sàdics, i acaba amb una pro-
clamació enfervorida a favor de 
les Llums i la racionalitat. L’ar-
ribada de Voltaire, per a Miche-
let, és com l’arribada d’un Mes-
sies. A l’epíleg hi trobem una 
frase memorable, “Trobeu-me 
una ciència que no hagi estat 
una revolta”, i no podem fer més 
que agrair l’esperit d’aquest 
professor que va provar de des-
mentir els muntatges i persecu-
cions contra les dones per part 
d’un sistema que les temia i les 
volia controlar.!
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