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MIQUEL  
SIGUAN I SOLER
IN MEMORIAM 

José Manuel Pazos Riveiro
Sección de Psicoloxía Educativa do COPG

A morte colleuno traballando. Faleceu nun hospital de Barcelona 
o 8 de maio de 2010, aos 92 anos. Dous días antes, no seu gabinete, 
diante do ordenador, escribía o seu último texto. Un derrame ce-
rebral secou, finalmente, a árbore da súa vida. Un xigante, non só 
polo seu porte físico senón pola súa grandeza intelectual, científica 
e comprometida cos seus semellantes.

 PAIXÓN POLO ENSINO

  A tarefa docente é unha obra colectiva, un servizo á sociedade da que 
formamos parte e tamén unha continuidade que vai ao longo do tem-
po. Sempre tiven a impresión de que, ensinando, continuaba o labor 
dos homes que foron os meus mestres e de que, ensinando, pagaba a 
débeda dos que me precederan, abrindo o vieiro aos que virían despois. 
(Siguan 1987).

[1] Último retrato en vida 
 de Siguan 
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  Foi ensinante desde o momento da súa concepción, seu pai era 
mestre e el non abandonou nunca esa profesión. Remata o Ba-
charelato e aos dezaoito, co estouro estarrecedor da nosa guerra 
incivil, anda polas trincheiras da fronte de Teruel atarefado en 
aprender aos seus compañeiros dos batallóns anarquistas a ler, 
escribir e as «catro régoas». Atopámolo, despois, catedrático de 
Filosofía, ensinando nun instituto de Santander. Continúa ese la-
bor xunguíndoo coa súa 

 PAIXÓN POLA PSICOLOXÍA

  Entre os desastres da guerra hai que apuntar a morte ou o exilio dos 
máis significativos profesionais da Psicoloxía. Fica algún grillón 
perdido, un deles é José Germain, o doutor Germain, fundador 
do Instituto Psicotécnico de Madrid, a quen o «novo réxime» lle 
encomenda a dirección do Departamento de Psicoloxía do Con-
sello Superior de Investigacións Científicas, CSIC. Alí coinciden, 
ano 1951, Miquel Siguan, José Luis Pinillos e Mariano Yela, os 
tres persoeiros que pasan por ser os pais da Psicoloxía en Es-
paña e abofé que é así, porque son eles os que se xuramentan e 
concitan para facer a esta disciplina científica alcanzar categoría 
universitaria.

  Mariano Yela vén de traballar con Albert Michotte, na Universi-
dade de Lovaina, sobre aspectos da percepción humana, despois 
de facelo en Chicago con L. L. Thurstone (o enxeñeiro e psicólogo 
que desenvolveu técnicas de análise factorial e as aplicou aos tests 
psicométricos). José Luis Pinillos seguiu, en Alemaña, os traba-
llos experimentais dos psicólogos da Gestalt e chega do Maudsley 
Hospital de Londres onde colabora e aprende de Hans Eysenck. 
Miquel Siguan acaba de rematar os seus estudos de Psicoloxía In-
dustrial na London School of Economics; alí, desde 1947, esfórzase 
en procurarlle a esta especialidade un enfoque máis sensíbel á Psi-
coloxía Social do Traballo que supere os cegos e estreitos camiños 
da Psicotécnica e as mecánicas relacións do home coa máquina.

  Todos tres están, polo tanto, nas mellores condicións para aco-
meter a empresa da (re)-fundación da Psicoloxía Española; teñen 
a experiencia doutras latitudes en que a Psicoloxía é unha profe-
sión independente, asentada sobre firmes coñecementos teóricos, 
datos empíricos contrastados e esixente formación universitaria. 
Pola conquista dese grial batallarán con esforzo estes tres cabalei-
ros ao longo de tres décadas. No ano 1983 ven cumpridos os seus 
soños. Polo que respecta ao noso Miquel Siguan, na Universidade 
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de Barcelona, a Sección de Psicoloxía da Facultade de Filosofía 
e Letras pasa a se converter en Facultade de Psicoloxía. Podería 
botarse a descansar, mais para este incansábel tecedor de soños 
nunca estará conclusa a túnica das súas inquietudes.

 PAIXÓN POLA LINGUA

  Cales son as razóns que moven a Siguan a potenciar e desenvolver 
as áreas da Psicoloxía Evolutiva e da Educación na nova Facultade 
de Psicoloxía da Universidade de Barcelona (UB)? A súa ascenden-
cia xenética de mestre, fillo de mestre? A súa recoñecida capacida-
de diplomática e pragmatismo institucional, de que sempre fixo 
gala para non entrar en confrontacións clínicas coa todopoderosa 
clase médica catalá? A necesidade perentoria de atender aos con-
flitos da república independente da súa casa, onde se entende en 
francés coa súa dona alemá, arbitrando medidas que permitan o 
equilibrio da comunidade bilingüe catalá-castelá na que educa os 
seus fillos que naceron en Madrid? É todo ese «contexto» o que 
o fai investigar sobre do tema da adquisición de dúas linguas en 
situación de bilingüismo familiar e diferenciar os mecanismos psi-
colingüísticos de adquisición de dúas linguas fronte aos de adqui-
sición dunha soa lingua. (Siguan 1980, 1984; Siguan e Vila 1991).

  Esa onda que axitou o ámbito familiar, aseñora, despois, áreas 
educativas e escolares e Siguan atópase dirixindo unha manchea 
de estudos sobre os procesos de instrución na adquisición de com-
petencias comunicativas e lingüísticas en alumnos escolarizados 
en programas de educación bilingüe. Por fin, investiga no campo 
do uso e comprensión das linguas en situación de contacto lingüís-
tico. (Siguan 1999).

 SIGUAN E GALICIA

  Reproduzo, co permiso do noso colega Miguel Pérez Pereira un 
parágrafo da súa «Lembranza de Miquel Siguan» que aparece na 
revista Grial:

  Miquel Siguan deixou unha importante pegada no noso país, que vi-
sitou en múltiples ocasións. Deu varios cursos nas Facultades de Psico-
loxía e de Filoloxía da USC sobre temas relacionados co uso das linguas 
no Estado español ou aspectos psicolóxicos e sociais da linguaxe a fins 
dos 90 e principios do século XXI. Moitos alumnos tiveron a ocasión 
de escoitar as súas excelentes clases. Foi conferenciante invitado en va-
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rios congresos, como no VII Congreso Español de Psicoloxía, Santiago 
1982, no I Encontro Internacional sobre da Adquisición das Linguas 
do Estado, Santiago 1995, na VII Conferencia Internacional de Lin-
guas Minoritarias, Santiago 2001 e no II Simposio Internacional sobre 
Bilingüismo, Vigo 2002. 

  En varias ocasións actuou como consultor da Xunta de Galicia en 
relación a temas do ensino das linguas.

  Mágoa que os «imbéciles e escuros» que hoxe teñen na man o 
leme do País «nono entendan, non». Só «os férridos e duros» 
aos que se refire Pondal poden arremeter contra a LINGUA DO 
POVO, sen se decataren de que ese produto que o pobo –cada 
pobo– constrúe, amorosa e paseniñamente ao longo da súa longa 
historia, é a propia alma. Pobres «ignorantes»!, péchanlle a boca 
á LINGUA e cegan as fontes da comprensión da realidade!

 AO MESTRE 

  Pecho os ollos e vexo o home, figura lizgaira, cabeleira branca abon-
dosa e desordenada, faciana en paz, sempre afábel e nun sorriso 
enunciado. Pecho os ollos e sento cabo de min ao mestre que guía 
coa sapiencia da súa tolerancia a impaciencia da nosa ignorancia. 

  Entendo o título da súa tese de doutoramento como un enunciado 
doado da súa vida e obra: «El tema del amor en los místicos del 
siglo XII»… Ese amor fondal e místico á Psicoloxía non sería máis 
que amor ao ser humano, que con ela tentou desvelar.

  Estamos obrigados a administrar o seu legado, ao servizo da socie-
dade como el deixou dito e fixo. 
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