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“La perduració d’una llengua depèn
de la voluntat del seus parlants”

E N R I C V I L AE.V. En la seva memòria, on co-
mença la seva vida?
M.S. A Gràcia, que és on vivia
de petit. La imatge més anti-
ga que em ve al cap és l’en-
renou que, una matinada, es
va produir a casa meva arran
d’un soroll molt fort que vam
sentir al carrer. L’endemà va
resultar que havia estat un
tret.
E.V. Lluita obrera?
M.S. Sí. Passava un moment
duríssim. Van assassinar al-
gú, però no sé de quin bàndol
era. Et parlo de just abans de
la dictadura de Primo de Ri-
vera.
E.V. L’altre fenomen social de l’è-
poca era la immigració, oi?
M.S. Això va arribar una mica
més tard, a finals dels 20,
amb l’Exposició. Va ser una
onada extraordinàriament
forta...
E.V. Més o menys impactant que la
dels anys 60?
M.S. Jo crec que més i tot. La
gent del sud llavors eren molt
més baixos que nosaltres i la
majoria tenien els ulls ver-
mells a causa del tracoma,
que a Múrcia va ser una ma-
laltia endèmica fins a la
postguerra. Visualment, els
immigrats destacaven molt.
A més, feien molta vida al
carrer. Jo recordo les voreres
de Travessera de Gràcia ple-
nes de dones i nens espelli-
fats que t’oferien enciams,
llimones o qualsevol fruita
que es deia que havien anat a
robar al camp la nit anterior.
També hi havia la qüestió de
l’idioma. A Gràcia, on jo vivia,
pràcticament tothom parlava
català.
E.V. I com se’ls miraven a casa se-
va, els immigrants?
M.S. Amb estranyesa i recel,
com comprendràs.
E.V. Patien per la llengua, com
ara?
M.S. La situació era molt dife-
rent. La llengua oficial era el
castellà. Fins i tot en l’època
de la República, l’ensenya-
ment es feia gairebé a tot ar-
reu en castellà. Però el català
era l’idioma popular. A Grà-
cia no tan sols tothom el
parlava, és que, a més, la gent
no es movia, passava les va-
cances al barri. La societat era
molt poc permeable. Justa-
ment al contrari que ara.
E.V. Recorda la proclamació de la
República?
M.S. Sí. Vam sortir al carrer
tots els de la classe, que érem
una dotzena, cridant “¡Viva la
República!”
E.V. Anava a un col·legi laic.
M.S. No, de frares: els josepets.
Eren molt conservadors, però
no feien la pressió ideològica

dels jesuïtes i els escolapis. Hi
vaig aprendre molt.
E.V. Amb la República, va canviar
alguna cosa a l’escola?
M.S. Recordo que va venir Joa-
quim Carreras Artau, que era
un catedràtic de filosofia, a
fer-nos una classe sobre de-
mocràcia.
E.V. Pla deia que la República ha-
via estat un règim verbal.
M.S. Jo parlaré per mi. En el
meu cas va ser un xoc ben
tangible. Perquè vaig passar
dels josepets a l’Institut Bal-
mes, que era públic. I, amb
això, d’una classe de dotze
alumnes a una on érem més
de cent.
E.V. Caram!
M.S. Ja ho pots ben dir. Teníem
un catedràtic, que gairebé
mai venia, que anava amb
capa. I el mètode del seu
substitut era obrir la llibreta,
dir el nom d’un nano a l’atzar
i fer-li recitar la lliçó del dia
davant de tota la classe. Va
ser un aprenentatge a la bra-
va. Els que veníem de col·legis
de frares vam descobrir els
llibres pornogràfics, els bi-
llars, el Barri Xino, tot de cop.
A més, els estudiants univer-
sitaris ens donaven exemple
amb les seves batusses periò-
diques amb la policia. Primer
venien a cavall i amb sabre, i
després amb camions i porra.
Sempre he pensat que a l’ho-
ra de crear el cos de guàrdies
d’assalt la República es va
inspirar en Mussolini.
E.V. En tot cas, vostè se’n va sortir,
va anar a la universitat.
M.S. Jo sí, però molts com-
panys no. Era un sistema an-

tipedagògic. Ara: tenint en
compte que ens esperava una
guerra, era millor anar al
Balmes que a l’escola Blan-
querna, on es llegia Goethe i
es preparava els alumnes per
a un món idíl·lic.
E.V. Per què creu que va esclatar,
la guerra?
M.S. D’entrada perquè els que
van tombar la monarquia,
que van ser els estudiants i
els intel·lectuals, després van
ser els primers a deixar sola

la República. Si Alfons XIII
hagués estat una mica més
intel·lectualet, s’hauria man-
tingut, però ni Ortega ni
Unamuno no el podien veure.
E.V. Després surt Ortega amb el
“no era esto”.
M.S. Esclar. Els intel·lectuals es
desencanten i els estudiants
es divideixen i radicalitzen. A
Espanya, la Guerra Civil va
ser una repetició de les lluites
del segle XIX entre liberals i
absolutistes provocada per la

impossibilitat d’estabilitzar
un sistema democràtic. Amb
l’afegit que el 1936 la classe
obrera estava organitzada i el
PSOE creia sincerament que
s’estava a un pas de la revo-
lució.
E.V. I a Catalunya?
M.S. Aquí es vivia amb la il·lu-
sió que el consens catalanista
passaria per davant de tot.
Mai he oblidat la primera ve-
gada que vaig anar a un mí-
ting. Parlava Carrasco i For-
miguera, i va dir: “S’acosta el
dia que Espanya s’obrirà com
una magrana i aquest dia els
catalans haurem de fer pinya
si no volem desaparèixer”.
E.V. I res.
M.S. Exacte.
E.V. Per què va triar el bàndol re-
publicà?
M.S. Per catalanisme, no. Per-
què d’anticatalans n’hi havia
a una banda i l’altra. Creia
que, posats a triar, tenia més
justificació la revolta dels
pobres que els motius de
l’altra banda per carregar-se
la democràcia.
E.V. Per què no va aprofitar el seu
càrrec de secretari general de la
FNEC per deslliurar-se d’anar al
front, per fanatisme?
M.S. No, no. Em va semblar que
era el meu deure. Si hagués
volgut hauria trobat un lloc a
la rereguarda com van fer la
majoria d’intel·lectualets i diri-
gents estudiantils. Però vaig
trobar que el més honest era
que, si mobilitzaven la meva
lleva, anés on m’enviessin.
E.V. I al llibre diu que no va passar
gaire por.
M.S. Vaig passar moments
molt difícils, de sentir-me in-
dignat, perdut, desesperat.
Però por física, com vaig veu-
re que passaven molts com-
panys meus, allò de pensar
“ara et moriràs”, això no ho
vaig passar, francament.
E.V. Recorda el cop que s’ho va
passar pitjor?
M.S. Potser una vegada que ens
vam haver de quedar a un
lloc de pas, sense poder refu-
giar-nos enlloc, i es va posar a
ploure. Durant 24 hores va
ploure sense parar, i l’aigua
ens anava xopant, i teníem
fred, i el terra s’enfangava, i
no sabíem quan pararia, i ens
sentíem impotents perquè
semblava que allò podia du-
rar sempre, i aquell dia sí que
recordo haver arribat a la
desesperació de pensar “avi-
am si et mors d’una vegada i
això s’acaba”.
E.V. Així doncs, la cara d’un soldat
amb un tret al cap o destrossat
per una bomba no desmoralitza
més que una pluja?

Fruits delicats i saborosos
➤ Miquel Siguan (Barcelona 1919) arriba a la cita amb un
abric llarg, un bastó i una coixeira produïda per una ma-
laltia que, ja fa molts anys, el va tenir durant un mes
acorralat per metges que li anaven dient que l’endemà es
moriria. Aquella experiència devia acabar d’enfortir la seva
flegma i fer empal·lidir el seu record de la guerra –on diu
que va patir molt menys– perquè el desapassionament
amb què explica les seves vivències al front de Terol és
impressionant.

Mestre de mestres i expert de la UNESCO en temes edu-
catius, s’ha dedicat especialment al llenguatge infantil, a la
psicolingüística i als problemes de les llengües en l’educa-
ció. Dins de la seva extensa bibliografia sobre aquests temes
destaquen els assaigs Del campo al suburbio (1958), La psico-
logia a Catalunya (1981) i Metodologia per a l’estudi del llen-
guatge infantil (1985). En aquesta ocasió, Miquel Siguan ha
tret un llibre autobiogràfic que rememora l’any que va
passar amb l’exèrcit republicà: La guerra als vint anys (La
Campana). Des del punt de vista narratiu el llibre és im-
pecable, perquè Siguan domina la llengua i la utilitza com
un bisturí, amb efectivitat i precisió. El que hi explica té
interès perquè les condicions de vida que hi ressenya fan
comprendre que, a l’hora de la veritat, les idees en nom de
les quals es fan les guerres esdevenen absurdes tan bon
punt comencen els trets i el caos s’endú l’home a un estat
pràcticament anterior a la cultura.


