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Un filòsof a les trinxeres
A S S A I G A R N A U C Ò N S U L

Siguan, Miquel, La guerra als vint anys.
La Campana. Barcelona, 2002.

H
e d’agrair que l’atzar m’hagi
posat a les mans, si fa o no fa
a la vegada, les magnífiques
memòries de guerra de Miquel
Siguan i l’obra mestra del

darrer premi Nobel de literatura, Imre
Kertész, Sense destí (Quaderns Crema). La
lectura gairebé en paral·lel –casual, no
pas com a exercici intel·lectual de cap
mena– m’ha dut a raonar que les simili-
tuds entre una experiència i l’altra tenen
més punts en comú que l’evidència d’un
conflicte bèl·lic viscut a primera línia, la
mescla d’horror i absurd assumits sobre
la marxa i l’acceptació d’una derrota que
el lector coneix abans d’obrir els llibres. I
deixant de banda, és clar, que Siguan va
anar-se’n a fer el soldat, mentre que
György Köves, el jove hongarès protago-
nista de la novel·la de Kertész (i alter ego
camuflat d’aquest), és deportat a Ausch-
witz, Buchenwald i Zeitz amb una estrella
groga cosida a l’abric. Però tenen en comú
més d’un detall: d’entrada, tots dos arri-
ben tard a la guerra que els toca patir i els
seus relats són una crònica en temps pre-
sent de la quotidianitat, talment una ob-
sessió per a aixecar acta de la misèria del
dia a dia. En tots els plans: no només en el
propi patiment, sinó també en la descrip-
ció detallada de l’organització i el funcio-
nament intern dels camps de
concentració, l’un, i dels batallons, les

trinxeres i l’avanç altern de la línia fron-
terera, l’altre. Aquesta fixació respon, és
evident, al mateix desig de rescatar de l’o-
blit, el desconeixement i la distorsió
imatges i sensacions inesborrables.

La diferència bàsica és en el planteja-
ment, és clar: Siguan no s’amaga cap roc
a la faixa, com fa Kertész (anomenem-ho
recurs literari) fins a la reflexió de les
darreres pàgines, que dóna un gir ines-
perat i un final en fortíssimo a la novel·la.
De fet, un dels arguments més repetits
per valorar la prosa de Kertész és la fredor
amb què descriu el genocidi nazi, sense
fer judicis morals de cap mena, com cor-
respon a l’edat del protagonista: 14 anys.
En canvi, el barceloní ja en té 20 quan
s’incorpora al front, estudia filosofia i
lletres i fa poc que s’ha convertit en se-
cretari general de la Federació Nacional
d’Estudiants de Catalunya. En el seu re-
trat del front s’hi barregen la ironia i la
compassió, la seva prosa és lúcida i àgil,
enllaçant raonaments sobre la futilitat de
la guerra, la dignitat personal i l’embru-
timent col·lectiu. Tot i que no ho fa ex-
plícit, Siguan també és un alienat: sense
saber com, va a parar a una brigada an-
arquista, la 82a, hereva de la mítica Co-
lumna de Hierro i cosina germana, per
aquest vincle, de la 84a, ajusticiada pocs
mesos abans a Rubielos de Mora en un
capítol obscur, amb tuf de venjança co-
munista. És a dir que el futur catedràtic
de psicologia es planta al front de Terol
en una unitat vista amb recel per bona
part de l’Exèrcit Popular, i per la qual els

temps gloriosos ja han passat, tot i que
continuen sent exhibits amb orgull i són
motiu de tractes preferencials pels vete-
rans. A la nova lleva, a què pertany l’autor
d’aquestes memòries, barreja de classes
socials molt diverses, la ideologia cene-
tista cau molt lluny; però en el context de
la Batalla de l’Ebre, dur penjada l’etiqueta
de canuto és a punt de costar la vida al
nostre cronista, a mans d’una patrulla de
la brigada veïna –del mateix bàndol, però
d’ideologia diferent– després d’equivo-
car-se de camí, de nit, al tornar cap a les
posicions de trinxera de la seva unitat.

La incertesa, més que no pas la por, do-
mina tots dos llibres. Fins que un dia s’a-
caba. Així: sense previ avís, ni rumors, ni
cap mena d’èpica. Siguan relata la trobada
d’un fusell abandonat en un camí (“un es-
pectacle [...] escandalós, té alguna cosa
d’obscè o de sacríleg”) com a primer senyal
de la fi d’una guerra que el deixa sense
destí: “Fa massa temps que ens limitem a
obeir perquè, ara, ens atrevim a pensar pel
nostre compte”. Kertész torna a Budapest i
és llavors que s’adona de la rasa insupera-
ble que el separa de qualsevol compatriota
seu que, tot i patir la guerra, no hagi tre-
pitjat un camp de concentració nazi. L’au-
tor de La guerra als vint anys, en canvi, ha
dialogat amb el present des del principi,
afegint a la narració escrita poc després del
final del conflicte la mordacitat i la saviesa
adquirides amb la multiplicació dels anys
del títol. És la diferència entre la voluntat
literària de l’escriptor hongarès, i la neces-
sitat d’aportar el testimoniatge directe a un
debat erudit que, sovint, ha perdut de vista
la misèria diària de les trinxeres, en el cas
de l’il·lustre acadèmic català.

E N T R E V I S T A

Miquel Siguan
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➤ ➤ ➤ “Un dels fets
més importants
i nous és que
amb el
franquisme
els immigrants
assumeixen
no sols el
catalanisme,
sinó també la
defensa del
català”

“Potser sí
que el nostre
bilingüisme té
inconvenients,
però respon
més a la
realitat del
món d’avui”

M.S. I la cara d’un tipus que
s’ha matat en un accident de
trànsit, vols dir que és gaire
més amable? De morts ja
n’havia vist a la vida civil. El
que he intentat destacar en el
llibre ha estat l’experiència
humana de la guerra i, en
aquest sentit, deixa’m que et
digui que tots els comentaris
que fins ara he llegit sobre el
llibre m’han semblat molt
superficials.
E.V. El que vostè deixa clar és que,
al front, la provisionalitat i l’ar-
britrarietat ho governen tot, i que,
per tant, la guerra, com a experi-
ència humana, no es pot analitzar
amb els paràmetres de la vida ci-
vil. Vostè que l’ha viscut, doncs,
digui’m què el va marcar o què en
destacaria, d’aquella vivència?
M.S. Mira, això el llibre no ho
diu explícitament però la
guerra sobretot és tràgica per
a la gent gran. La joventut té,
a més de la resistència biolò-
gica, la capacitat de tornar a
començar. La gent que quan
va arribar Franco tenia 50
anys, que havia perdut un fill,
o l’havien depurat o s’havia
arruïnat, o havia d’amagar la
seva ideologia, aquesta gent ja
només podia aspirar a anar
vivint, però mai es va refer. La
joventut, en canvi, té una vi-
talitat indecent. L’estiu des-
prés de l’entrada de Franco,
tots els joves volíem anar de

revetlla. Teníem moltes ganes
de divertir-nos. Ara, quan va
esclatar la II Guerra Mundial i
aquí es dubtava d’entrar-hi re-
cordo que li vaig dir a un amic:
“No pateixis. Almenys hauran
de passar 20 anys perquè aquí
hi torni a haver una guerra. A
la nostra generació ja no l’en-
reden”. Vull dir que també es-
tàvem molt cremats.
E.V. Amb l’arribada de Franco, el
canvi de decorat va ser tan brutal
com suggereixen els llibres d’his-
tòria?
M.S. Va ser fort, però no tant
com sembla si ara et mires els
diaris de l’època. Es van man-
tenir unes certes continuïtats.
Un cas extrem va ser el doctor
Pericot, que va ser secretari de
la Facultat de Filosofia i Lle-
tres en temps de la República,
durant la guerra i en temps de
Franco. Era prehistoriador, un
bon home, no feia mal a nin-
gú i se’l va mantenir. Vull dir
que la repressió, tot i ser molt
forta, no era com l’alemanya,
amb una policia que ho sabia
tot. Les depuracions sovint
van ser revenges personals. I
va passar una cosa curiosa, a
més, que així com la guerra
havia posat en qüestió el
plantejament del catalanisme
que Catalunya podia tenir
una història al marge d’Espa-
nya, Franco el va revifar go-
vernant com si la guerra
s’hagués fet contra Catalunya.

I et trobes que gent com Mi-
quel Casals Colldecarrera, que
havia arribat amb l’uniforme
blanc dels tanquistes de Fran-
co i que havia estat el primer
cap territorial del SEU, poc
després era un catalanista
destacat.
E.V. Com a sociolingüista. Quin
impacte va tenir el franquisme
sobre Catalunya?
M.S. Un dels fets més impor-
tants i nous és que amb el
franquisme els immigrants
assumeixen no sols el catala-
nisme, sinó també la defensa
del català. En això s’ha d’in-
sistir, perquè va ser una cosa
sense precedents, que no ha-
via passat en temps de la Re-
pública. Per més que diguin, a
la CNT el català li importava
un rave. Ferrer i Guàrdia no
sols no defensava la llengua
sinó que era anticatalanista.
E.V. Aquest actiu sembla que l’ha
perdut, el catalanisme.
M.S. Com passa amb tot a la vi-
da, quan es passa de la teoria
a la pràctica hi ha un desen-
cant, esclar.
E.V. Quines expectatives tenia du-
rant la Transició? Esperava una
Catalunya més catalana?
M.S. Sí, ho reconec. Però també
des del primer dia vaig dir que
Catalunya seria bilingüe, cosa
que em va valer crítiques fe-
rotges i titulars com ara: “Els
titelles del bilingüisme ense-
nyen el cul públicament”.

E.V. Tot bilingüisme no és conjun-
tural? No és una estació de pas
cap al domini absolut de la llen-
gua més forta?
M.S. Pot ser que això un dia
arribi a passar a Catalunya.
Però d’aquí a 50 anys el ca-
talà no haurà desaparegut.
De fet, no desapareixerà
mentre els catalans l’ense-
nyin als seus fills. Amb una
reserva important: que tin-
guin fills.
E.V. La demografia és la pedra de
toc.
M.S. És obvi. Una llengua ne-
cessita parlants.
E.V. Em pot donar un motiu per
conservar l’idioma?
M.S. Ai, no! A mi em sabria
molt greu que es perdés. Però
quan es tracta de llengües
totes les racionalitats perden
sentit.
E.V. No obstant, si veiem la reali-
tat a través de les paraules, ha-
ver d’emparaular-la amb una
llengua que no és amb la que
pensem no ens deixa en inferio-
ritat de condicions?
M.S. No vull entrar a discutir
ara si la llengua materna ens
dóna una relació més directa
amb el món. Però imagina’t
un francès que va per Ale-
manya: les catedrals, les au-
topistes, els hospitals s’as-
semblen com un ou als del
seu país; en canvi, les parau-
les que designen tot això són
molt diferents. Vull dir que
les llengües donen una sen-
sació de distància una mica
artificial. Potser sí que el
nostre bilingüisme té incon-
venients, però respon més a
la realitat del món d’avui.
D’altra banda, és curiós que
ens esforcem a mantenir la
varietat lingüística quan es-
tem construint un món cada
vegada més homogeni.
E.V. Potser no val la pena...
M.S. I tant, que val la pena! Jo
em sento partícip de la per-
duració del català. Però hem
de ser capaços de moure’ns
en una certa tensió perquè la
pluralitat no es pot mantenir
a base d’alçar barreres.
E.V. Insisteixo: doni’m motius de
mantenir la pluralitat lingüís-
tica. Perquè a vegades sembla
que es digui per pura condes-
cendència...
M.S. En primer lloc, la varietat
lingüística enriqueix i dóna
color al món. No intentar
mantenir-la seria tan absurd
com no mantenir la varietat
de paisatges. I segon perquè
per assolir una unitat caldria
emprar la força i això seria
una immoralitat. Ara bé, el
món d’avui és plurilingüe,
això es palpa tant en les ciu-
tats més avançades com en
les més primitives. Evident-
ment, això és problemàtic.
Però una persona normal pot
dominar tranquil·lament
tres llengües, i en un ambi-
ent favorable fins a cinc o sis.
I, com he dit, el manteni-
ment d’una llengua sempre
depèn, en última instància i
sobretot, de la voluntat dels
seus parlants.


