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Miguel Núñez ha escrit les seves memòries

El triomf d’un vençut
A S S A I G

D A V I D P O R T A B E L L A

Miguel Núñez, La revolución y
el deseo. Editorial Península.

Barcelona, 2003.

P
ot haver-hi un triomf
més gran per a un
lluitador antifranqui-
sta que arribar a des-
pertar l’admiració

fins i tot dels seus tortura-
dors? Aquesta victòria moral
l’aconsegueix Miguel Núñez
(Madrid, 1920), mite de l’es-
querra antifranquista i artífex
del PSUC, que presenta el tes-
timoni a peu d’obra d’un pe-
ríode convuls que va des de
l’experiència de la Segona Re-
pública fins a l’adveniment de
la democràcia. Sota un títol
que recull ecos de Cernuda, La
revolución y el deseo relata el seu
intens periple vital, intervin-
gut constantment per la his-
tòria, que porta aquest veterà
lluitador des del modest barri
madrileny de Lavapiés a lide-
rar l’organització de la Pro-
motora Social Urbana de Ca-
taluña, nom amb què el PSUC
esquivaria inicialment la seva
il·legalitat.

Les memòries de Núñez són
el relat d’una vida que es veu
sacsejada a cop d’esdeveni-
ments històrics, dels quals
sempre en surt com a vençut.
Des de la il·lusió i el fervor
cultural que desperta la Re-
pública fins a una Transició en
què Núñez hi veu un pacte
contra la memòria, passant
per la Guerra Civil. Però si al-
guna cosa ofereix La revolución
y el deseo és un ampi mostrari
de la barbàrie de la dictadura
franquista. En aquest terreny,
mereix capítol a part el relat
de les tortures que va patir –i
a les quals va resistir– a mans
dels temibles germans Creix i

del comissari Polo. Lluny de
quedar-se en una exposició
merament descriptiva de la
crueltat que gastaven aquests
cognoms de funest record,
Núñez aprofundeix en el qua-
dre psicològic de la pràctica
d’aquests interrogatoris hàbils
–d’acord amb el macabre eu-
femisme de l’època– durant
els quals l’únic que comptava
era que el torturat reconegués
la seva culpa, amb indepen-
dència que fos veritat o no. El
veterà lluitador desentrella
aquestes situacions d’enfon-
sament personal que compor-
ten les tortures i n’ofereix
l’antídot: davant l’intent dels
torturadors de traslladar la
sensació que el detingut es
troba sol per facilitar que de-
lati els seus companys, Núñez
planteja als seus camarades
l’interrogant de com actuari-
en si fossin torturats davant
un pati de butaques on hi es-
tiguessin asseguts companys i
familiars seus. Tots els cama-
rades li reconeixien que mai
no delatarien ningú en aquest
context.

RESISTIR LES TORTURES
És a partir de receptes com
aquesta per afrontar les tor-
tures i del fet d’haver-hi resis-
tit amb coratge que a Núñez
l’envolta ràpidament una au-
ra llegendària que fins i tot va
més enllà de les nostres fron-
teres. Una aura llegendària
que portarà l’escriptor francès
Maurice Brouzeau a convertir
el veterà lluitador en el prota-
gonista d’una novel·la, La Rue

des Temples, identificant-lo com
a Ramon el Català. Amb
aquest currículum de lluita
per les llibertats a les espat-
lles, no obstant, Miguel Núñez

no caurà en l’acomodament
amb l’adveniment de la de-
mocràcia. Com assenyala Ma-
nuel Vázquez Montalbán en
un dels pròlegs del llibre, Nú-

ñez “ha evitat un destí de bu-
ròcrata o d’heroi embalsa-
mat”. Només des del compro-
mís amb el present d’aquest
veterà lluitador s’entén que, el
dia abans que el Congrés votés
la il·legalització de Batasuna,
truqués al líder d’ICV, Joan
Saura, per comunicar-li la seva
voluntat d’acompanyar-lo en
un moment en què, pel seu vot
negatiu, podia ser titllat d’am-
bigu o connivent amb ETA.

PASSATGES DE TENSIÓ
En ple boom del fenomen Sa-
lamina, La revolución y el deseo
narra també passatges de ten-
sió entre la condició humana i
l’adscripció ideològica. Si la
novel·la de Javier Cercas relata
com un oficial republicà per-
dona la vida a l’escriptor fa-
langista Rafael Sánchez Ma-
zas, Núñez ofereix alguns epi-
sodis de la mateixa naturale-
sa, però de signe contrari. És el
cas d’una de les seves estades a
la comissaria de Via Laietana,
durant la qual pateix un dels
anomenats interrogatoris hàbils
a mans del torturador Anto-
nio Juan Creix. En un moment
en què el detingut va quedar
penjat sota vigilància de dos
grisos, un d’ells se li va acostar
per dir-li a cau d’orella: “A-
guanta, Miquel, que els tens
vençuts”. Fins i tot el mateix
Creix admetria que estava da-
vant “un estrany comunista
que no era un comunista
d’espardenya com la resta”.
Aquests dos retalls són només
una petita mostra del triomf
moral d’un home que, mal-
grat les circumstàncies extre-
mes del seu moment històric,
no cau mai en el maniqueis-
me. Un home que, després de
ser brutalment torturat i ve-
xat, és capaç d’afirmar que ni
tots els camarades eren bons,
ni tots els falangistes eren
dolents.

Contra la modernitat buida

A S S A I G

M A N E L G A R C I A G R A U

Enric Balaguer, Contra la
modernitat i altres quimeres

(nou assaigs sobre el segle XX).
Pagès Editors. Lleida, 2002.

L’
assaig, des del
punt de vista de la
literatura de la re-
flexió i des del
punt de partença

de la invitació a pensar, és un
gènere literari que en català
ens ofereix, de tant en tant,
alguna obra intel·ligent. Possi-
blement motivat per les cir-
cumstàncies, darrerament
l’assaig sociopolític ha estat el
que ha dominat l’escena edi-
torial i noms com els de J.F.
Mira, Toni Mollà, el malagua-
nyat Alfons Cucó, Rubert de
Ventós i Gustau Muñoz han
continuat mantenint oberta
–i operativa– la trinxera lite-
rària de la reflexió sobre els
ets i uts d’un país on encara

intentem trobar els camins
que ens facen trobar-nos i sa-
ber-nos. Aquesta és, però, el
vessant, podríem dir, més su-
cós. I també més necessari per
tots els entrebancs sociocul-
turals i politicolingüístics que
encara ens toca patir. Però en
el camp de l’assaig hi ha d’al-
tres llibres i vessants. I una
d’elles és la que parla, com ho
fa aquest llibre del professor
de filologia catalana de la
Universitat d’Alacant, Enric
Balaguer (Castell de Guada-
lest, 1959), de les constants
relacions entre les diverses
branques artístiques de la so-
cietat contemporània, donant
per conclosa una mena de tri-
logia que va començar amb
Paper reciclat (1995), que va
continuar amb Ressonàncies
orientals (1999) i acaba, mo-
mentàniament, amb l’edició
d’aquest recull de textos sobre
diversos aspectes del segle XX.
Unes interrelacions i uns as-
pectes que, sense anar més
lluny, pretenen, si més no,

posar en dubte o qüestionar
–és a dir, assajar, en el sentit
fusterià més ample de provar i
caminar envers un tema–
l’encorsetat i acartonat llegat
il·lustrat.

PÈRDUA DELS REFERENTS
No han estat poques les veus
que, darrerament, han sosca-
vat o posat en qüestió les
anomenades bases de la mo-
dernitat. Des de Chomsky fins
a Grass i des de Habermas fins
a Pàniker, posem per cas,
molts pensadors actuals han
palesat que la confiança cega
–i única– en una societat que
pense en la paraula progrés
com un mer desenvolupa-
ment tècnic, científic i econò-
mic portaria a la pèrdua dels
referents culturals i humans i
convertiria el futur en un
camp ple de d’incerteses. De
fet, conceptes com ara identi-
tat, història i gaudi del temps
han sofert canvis ben simpto-
màtics tot just quan les socie-
tats industrialitzades han pu-

jat al carro del neoliberalisme
més ferotge. Un paisatge amb
ombres damunt del qual Ba-
laguer intenta dir-hi la seua
amb l’amenitat, el bon ofici
estilístic i el bon gust per les
lectures i els referents triats.

Diverses són, doncs, les líni-
es del llibre: per una banda,
trobem textos que aborden
qüestions més filosòfiques,
com ara les relacionades amb
la reivindicació de la llibertat
total de les forces creatives de
l’home (com es pot veure al
text titulat El llegat Gauguin),
amb l’autopercepció del sub-
jecte (a, per exemple, Je est un
autre), la influència del medi
natural en les persones i en les
societats (com a Josep Pla i els
mites tel·lúrics) i l’evolució que
ha experimentat al llarg del
segle XX tant el llenguatge
com els seus mecanismes ex-
pressius i els seus mitjans ar-
tístics (com als textos Els re-
ady-made: de Marcel Duchamp a
Joan Brossa i Tinc una malaltia:
veig el llenguatge). Per un altre
costat, ens en trobem una altra
de no menys suggerent i col-
pidora i és aquella que reuneix
un bloc de textos que busquen
fer una anàlisi del dolor i el
sofriment, i el seu combat, que
han provocat fets tan luctuo-
sos i tràgics com l’Holocaust.

Podria semblar que el llibre
pot ser un de tants que es pu-
guen etiquetar dins de la soci-
ologia de la cultura. No. No hi
ha en el llibre cap intent d’ex-
haustivitat ni cap intent d’ofe-
rir cap visió panoràmica del
segle passat. És un assaig que
camina envers un tema, i ofe-
reix el seu particular i original
punt de vista amb tot un re-
guitzell de preguntes i aproxi-
macions a la resposta. Ni més
ni menys que una veritable jo-
ia per a l’enteniment, la higie-
ne mental i la suspicàcia.

L’ART I LA PARAULA
Aquest és un llibre que critica
i pensa, pensa alhora que
proposa, proposa alhora que
dissenteix, sobre l’art, el llen-
guatge, la literatura, les para-
doxes de la condició humana.
Un text que fa que el lector
s’allunye de qualsevol deix
autosatisfet sobre el món que
l’envolta, unes reflexions que
es fan llegir amb comprensió i
profunditat, amb unes idees
sobre les arts plàstiques i la
literatura, sobre el dolor in-
just de milers d’éssers hu-
mans, que ens fan compren-
dre que el món no pot ser ni
bell ni humà si no beu de l’u-
llal que li proporciona el licor
de l’art i de la paraula.


