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Club de lectura        
El 28 de maig de 2019   parlem de… 

       

 

San Manuel Bueno, mártir        de      Miguel de Unamuno 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L’AUTOR: 

 

Miguel de Unamuno és una de les personalitats 
més destacades de la literatura espanyola del 
segle XX. Va néixer a Bilbao en 1864 i va viure la 
guerra carlista. A Madrid cursa la carrera de 
Filosofia i Lletres i després de diversos fracassos, 
va guanyar en 1891 la càtedra de Grec en la 
Universitat de Salamanca, on va viure gairebé tota 
la resta de la seva vida. En 1901 seria triat rector 
d'aquesta Universitat. 
 
Va tenir una amplíssima cultura antiga i moderna, 
filològica, literària i filosòfica. Va ser un gran crític 
dels diferents règims polítics en els quals va viure i 
com a conseqüència de la seva oposició a la 
dictadura del general Primo de Rivera va ser 
cessat (1924 - 1930) i va estar exiliat primer a 

Fuerteventura i després a França. Després de la caiguda del general torna triomfalment a 
Espanya i va ser diputat durant la República.  
 
Profundament republicà, va viure amb inquietud els camins revolucionaris que va veure que 
endegava la República. Això va fer que, en un principi, veiés amb conformitat els moviments 
del General Franco. Immediatament, però, va veure que, en el millor dels casos era canviar 
desordre per brutalitat i s’hi enfrontà en un episodi famós on va pronunciar la seva famosa 
frase: “Vencereu però no convencereu”. 
 
Unamuno va ser sempre un home inquiet i rebel, paradoxal i contradictori, feroçment 
individualista, sempre rendint culte a la seva pròpia personalitat. Lluitador contra tot, en 
guerra amb si mateix, en contínua tensió, no va trobar mai la pau, assetjat de dubtes 
religiosos i existencials. La seva vida estava presidida per una intensa activitat intel·lectual, 
d'incessant lluita contra ell mateix. 
 
Unamuno va conrear tots els gèneres - teatre, poesia, assajos, prosa - tots ells presidits per 
dos eixos temàtics recurrents: El que ell anomenava “problema d’Espanya” –és famosa la 
seva frase “me duele España”-  i el sentit de la vida humana. Se l'ha considerat com un dels 
primers escriptors existencialistes moderns. 
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L’OBRA: 
 

Ángela Carballino escriu la història de don Manuel Bueno, rector del 
seu poblet, Valverde de Llucana. Múltiples fets ho mostren com “un 
santo vivo de carne y hueso ”, un model d'amor als homes, 
especialment als més desgraciats, i lliurat a “consolar a los amargados  
y  atediados, y ayudar a todos a bien morir”. No obstant això, alguns 
indicis fan endevinar a Ángela que alguna cosa ho tortura 
interiorment: la seva activitat desbordant sembla encobrir “una infinita i 
eterna tristesa que amb heroica santedat amagava als ulls i les oïdes 
dels altres”. 
 
 
 

 

PER SABER-NE MÉS: 
 
� Una entrevista interessant https://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Unamuno.htm  
� I una altra entrevista http://www.segundarepublica.com/index.php?opcion=8&id=15  
� Un documental fet per la Uned http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-miguel-
unamuno-21-09-12/1532648/  
 


