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La novel·lista Anna Seghers, pseudònim de Netty Reiling

N A R R A T I V A

El compromís literari
d’Anna Seghers

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Anna Seghers, Trànsit.
Traducció de Joan

Fontcuberta. La Magrana.

Barcelona, 2005.

E
n un temps més avi-
at confús respecte a
les identitats cultu-
rals, la personalitat
d’Anna Seghers (Ma-

gúncia, 1900) pot servir per
plantejar-nos què s’amaga al
darrere d’una voluntat crea-
dora. Novel·lista insubornable
a l’hora de narrar els conflic-
tes del segle XX, va posseir
també un esperit artístic
obert i, paral·lelament, capaç
de resistir les consignes que
rebia des del seu àmbit d’ac-
tuació. Militant des de molt
jove de dues de les causes més
influents del segle XX, el ju-
daisme i el marxisme, Seg-
hers havia estat batejada com
a Netty Reiling, però els seus
estudis d’art la van dur a en-
dinsar-se en l’obra del pintor
Hércules Seghers, contempo-
rani de Rembrandt, del qual
va treure el seu pseudònim.

Compromesa amb el co-
munisme, Anna Seghers re-
corre la primera meitat del
segle enfrontant-se als fets
polítics que marcaran la seva
època. El 1933 fuig a França
després d’haver estat amena-
çada a l’Alemanya nazi; més
tard la trobem als congressos
internacionals d’escriptors
que s’articulen al voltant de
la Guerra Civil Espanyola, per
fugir de nou cap a Mèxic, no
sense abans copsar l’estat
d’ànim dels refugiats de signe
tan divers que recorrien les
ciutats franceses.

Cal dir que la seva postura
ideològica va influir en l’e-
lecció dels temes de les seves
novel·les. Entre altres, La re-
vuelta de los pescadores de Santa

Bárbara (1923), La séptima cruz
(1942) i Trànsit, publicada per
primera vegada en castellà a
Mèxic el 1944 i que la Magra-
na ara reedita. Però també
que va mantenir en totes les
obres la diversitat d’opcions i
actituds connaturals a la
condició humana. Els perso-
natges de Seghers dubten a
seguir les recomanacions ofi-
cials, a participar plenament
dels conflictes si això suposa
negar el dret de cada persona
a guiar la seva existència.

LA SORPRESA MÉS GRATA
Així, la més grata sorpresa
d’aquesta recuperació que du
a terme La Magrana és cons-
tatar que les novel·les de l’au-
tora no han perdut la seva
capacitat per commoure’ns,
que encara ens identifiquem
amb un concepte de la lliber-
tat individual que en altres
escriptors militants no ha
pogut resistir el pas del
temps. I encara se’ns farà més
fàcil d’entendre si sabem que
Anna Seghers va ser una gran
lectora de la literatura russa
del segle XIX –va escriure as-
sajos que l’expliquen, com
ara Sobre Dostoievski i Sobre
Tolstoi– i que la seva admira-
ció per l’autor d’Els germans
Karamàzov, la va acompanyar
tota la vida.

L’empremta de Dostoievski
–i fins i tot de Kafka– sembla
molt evident a Trànsit. El per-

sonatge principal, un ésser
desplaçat que cerca amb des-
esperació la manera de ro-
mandre immòbil, tot i la
pressió ambiental, a la Mar-
sella de la França ocupada, té
aquesta profunditat psicolò-
gica que el fa navegar entre el
turment i la lucidesa, tan es-

timada per Dostoievski, però
també es mou als límits de
l’absurd, entre la burocràcia
que li exigeix un trànsit fugaç
pel país i la seva necessitat de
trobar punts de suport en les
relacions personals amb al-
tres refugiats o en les esporà-
diques relacions amoroses;

seria doncs l’estela d’un Kafka
evolucionat que no per això
hauria perdut la capacitat de
denúncia.

Tot plegat ens situa en una
evident estètica del fracàs que
Seghers resol amb mestria, i
construeix la novel·la com
una recerca continua de ra-
ons que ajuden els seus per-
sonatges a esperar encara al-
guna cosa, a tenir present que
la vida sempre ens pot donar
motius per enlairar-nos de
nou com a éssers humans. No
hi ha dubte que aquesta ma-
nera de llegir la realitat va
tenir al seu moment una gran
importància. L’autora volia
cercar les bases la veritable
realitat i sempre deia que si
no existia una postura neu-
tral per a ningú, menys enca-
ra per als escriptors.

UNA DESFETA MORAL
Trànsit ens descriu d’una

manera impecable i, alhora,
implacable, la desfeta moral
que van significar per a la
joventut europea els conflic-
tes armats que van assolar les
esperances de moltes gene-
racions. A més a més, és ca-
paç de fer-ho des de la gran-
desa inherent a la literatura
que no persegueix la cano-
nització dels seus postulats
ètics o estètics. Seghers deixa
sempre oberta una porta des
de la qual es poden abastar
altres vinyetes de l’auca i el
lector agraeix la seva cohe-
rència i compromís, més
propers a la modernitat que
havien inaugurat pensadors
com ara Nietzsche i Scho-
penhauer que no pas a les
rigideses de l’ortodòxia mar-
xista. Així, llegir Trànsit su-
posa aprendre una mica més
sobre nosaltres i el nostre
temps, però també fer una
necessària ullada a un passat
que encara ens pot explicar
sense equivocar-se gaire els
perills del futur.
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Hèctor López Bofill

A S S A I G

Defensar la Constitució
o aprofundir la democràcia?
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U
na exhaustiva do-
cumentació avala
els arguments que
Hèctor López Bo-
fill, professor de

dret constitucional de la
Universitat Pompeu Fabra i
autor de La independència i la
realitat, desplega en el seu
darrer llibre a propòsit dels
canvis que recentment ha
patit la democràcia espanyo-
la. Sintèticament, el que Ló-
pez Bofill descriu és el trànsit
des d’una democràcia proce-
dimental a una democràcia
cuirassada que introduiria
un grau de blindatge de l’or-
denament constitucional
fins i tot superior al que tra-
dicionalment s’atribueix a
les democràcies militants
com l’alemanya. En poques
paraules, de la defensa de la
democràcia estaríem passant
a una defensa de la Consti-
tució que podria derivar en

una creixent penalització de
certes conductes no sempre
respectuosa amb l’exercici de
la democràcia.

CONTEXT INTERNACIONAL
En la primera part de l’obra,
l’autor revisa el context inter-
nacional d’aquesta transfor-
mació. D’una banda, l’amena-
ça del terrorisme global, que
ha afavorit l’adopció de mesu-
res defensives –des de la Patri-
ot Act nord-americana a les
mesures antiterroristes brità-
niques i alemanyes– que reta-
llen sensiblement garanties
elementals del model demo-
cràtic. D’altra banda, les pro-
gressives demandes de segure-
tat per part d’una població
que, després d’assolir conside-
rables nivells de benestar, té
una enfervorida aversió al risc.

Seguidament, l’obra exa-
mina la gradual transforma-
ció de la democràcia espa-
nyola, que, després d’afavorir
durant els primers anys de la
Transició la màxima expres-
sió dels drets de participació i
una consideració favorable a
la llibertat d’expressió, ha
passat a implantar una pro-
gressiva proscripció d’opci-
ons radicals. López Bofill
confronta l’opció triada de li-
mitar la llibertat d’expressió
per poder imposar, seguint
l’exemple alemany, una res-
posta penal en funció d’una
idea de dignitat humana su-
posadament inferida de l’a-
cord constitucional amb al-
tres models que, com el
nord-americà, atorguen plena
primacia a la llibertat d’ex-
pressió. Probablement aques-

ta reflexió, que perfila les
conseqüències negatives d’u-
na tria aparentment encerta-
da, és un dels apartats amb
més interès del volum.

La recent llei de partits que
ha conduït a la il·legalització
de Batasuna ha culminat fi-
nalment, explica un López
Bofill summament crític, en
la transformació de la demo-
cràcia espanyola en una de-
mocràcia cuirassada ben poc
sensible a les reformes. L’au-
tor ofereix una àmplia anàlisi
del procés que va des de l’a-
provació de la llei de partits a
la il·legalització de Batasuna,
tot recordant que bona part
de les decisions es van adop-
tar a partir de l’acord per les
llibertats i contra el terroris-
me consensuat el desembre
del 2000 pel Partit Popular i

el PSOE. Queda per aclarir si
les recents decisions preses
pel govern Zapatero –com la
negativa a il·legalitzar el Par-
tit Comunista de les Terres
Basques– seran suficients per
revertir la introducció d’ele-
ments cuirassats en la demo-
cràcia espanyola. En qualse-
vol cas, López Bofill ha tingut
l’encert de plantejar una re-
flexió oberta sobre si el que
cal és defensar la Constitució
o bé, senzillament, aprofun-
dir la democràcia.


