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Maurici Serrahima va morir el 1979

Pensar
en veu alta
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L’
any passat es van
celebrar els cent
anys del naixe-
ment de Maurici
Serrahima. I amb

motiu d’aquesta efemèride, es
reediten ara les seves obres
memorialístiques, amb la par-
ticularitat que ho fan en la
versió íntegra. En les originals
Notes i records, editades l’any
1972, l’autor va deixar moltes
pàgines inèdites al calaix, a
causa de la censura i també de
la ferma autocensura que es va
veure obligat, per diverses
qüestions, a aplicar-se. De for-
mació clarament cristiana,
Serrahima es va mostrar com
un intel·lectual compromès
amb el seu temps, i va intentar
de donar noves respostes,
lluny dels clericalismes anco-
rats en el passat i amb la mi-
rada posada en la concòrdia,
de la visió cristiana del món i
de la vida política i intel·lectual
catalana.

LA CRUA POSTGUERRA
El que ens ocupa és el dietari
que va redactar entre els anys
1940 i 1947, època marcada
per la més crua postguerra,
temps difícils per als intel·lec-
tuals catalans que, com ell, es
quedaren sense organismes
propis de difusió, edició ni crí-
tica en la seva llengua, el cata-
là. Tal com bé s’ha dit d’ell, i de
tota aquesta generació que no
tingueren mitjans de difusió
legals, va ser un “comentarista
cívic sense diaris, un crític li-
terari sense revistes i un assa-
gista sense editorials”. Però el
plaer i el deure d’escriure el
conduïen a omplir pàgines i
més pàgines de dietaris on
buidava records, pensaments,
experiències i comentaris de
tot el que anava passant. Pa-
raules que esdevenen un testi-
moni únic de reflexions perso-
nals i col·lectives. En aquestes
memòries ens parla de moltes
coses, conceptes que exposava
amb claredat i que tant podien
contenir un esperit íntim com
una reflexió de caràcter més
social. Tant pot comentar les
eleccions angleses del mo-
ment, com alguns percals lite-
raris, com les relacions que es-
tableix amb altres intel·lectuals
–com ara Sagarra i Sebastià
Juan Arbó–, com pot fer co-
mentaris de les notícies dels
diaris, o recollir impressions
de la seva feina en el camp de
la pintura. Tot, però, amanit
amb força anècdotes de tall

personal, com podrien ser les
noces d’argent dels seus pares
i algunes trobades amb amics
diversos. De fet, fa una crònica
del món que l’envolta, i un
dels punts més destacables en
aquest propòsit és la seva fide-
litat a les coses que passen,
amb un estil que l’apropa a un
esperit gairebé periodístic.

Confessa més d’una vegada
que els seus procediments
narratius consistien a escriure
gairebé a raig, sense la res-
ponsabilitat d’escriure ben es-
crit. Tot i això, el seu tarannà
pulcre i meticulós el feia estar
obsessionat per la correcció
sintàctica i, sovint, el que es-
criu, a causa de l’imposat si-
lenci en què es veia obligat a
romandre, passava per unes
quantes correccions. És en
aquest moment quan es dedi-
cava a reescriure-ho tot de dalt
a baix les vegades que fos ne-
cessari.

A diferència de les seves
obres de creació, en els dietaris
mostra un estil directe, gairebé
fruit de la conversa en què, en
els seus mots, sembla que esti-
guis escoltant l’autor de viva
veu. Molt influït per la manera
de fer de Josep Pla, intenta de
donar al llenguatge literari
una dimensió pràcticament
oral. No era balder, doncs, que
Serrahima confessés que els
seus models literaris venien
d’una apropiació de les formes

del llenguatge parlat, i que se
sentia més un interlocutor que
un locutor. I és que pensava
que s’ha d’escriure amb la na-
turalitat amb què es parla, te-
nint en compte que per parlar
bé s’ha de pensar bé.

LA TRAMA DE L’EXISTÈNCIA
S’interessava pel fet que “els
homes són i les coses passen”
i s’apassiona en burxar tot el
que forneix la trama de la se-
va, de la nostra existència. En
els seus relats fa que prenguin
protagonisme personatges
sense relleu i arguments gri-
sos, i centra l’atenció en els
gestos, en paraules, en un
ambient. I aconsegueix moltes
vegades un requadre molt ben
definit del que coneixem com
a típica novel·la psicològica.
Sens dubte, podem manifestar
que ell n’és un dels màxims

exponents en la literatura ca-
talana, bàsicament pel que fa
a la seva execució i a la seva
tècnica.

Llegir aquestes memòries és
interessar-se per un home, per
un autor, però també per tot
un temps que ens és explicat
per la sagaç visió d’un intel-
lectual que relata tot un temps
amb traça. D’entre els molts
fragments que s’hi poden des-
tacar, caldria fer esment d’una
de les brillants frases que ens
deixa escrites. Deia que cal re-
cordar als joves que la llengua
és un instrument, i que la feina
de l’escriptor “no és pas exhi-
bir-la, sinó utilitzar-la”. Que
bonic és comprovar que hi ha
gent que en va fer un bon ús en
una època en què no era pas
fàcil escriure, parlar, ni viure
en la llengua que t’havien lle-
gat els pares.

PERFIL
➤ Maurici Serrahima va
néixer el 1902 i va morir el
1979. Fill d’una prestigiosa
dinastia d’advocats de Bar-
celona, en la seva adoles-
cència va patir una llarga
malaltia que el va recloure
una temporada, moment
en què es forma en la lec-
tura dels clàssics catalans i
europeus, cosa que el fa
abanderat d’un brillant i
productiu autodidactisme.
Poc abans de la Guerra Civil
es fa militant d’Unió i co-
mença a col·laborar a ‘Pa-
raula Cristiana’ i ‘El Matí’.
És una època d’ebullició
social i, a causa de la tensió
política, passa una tempo-
rada breu a la presó i des-
prés viu exiliat a Bordeus.
Va ser president del grup
Miramar, una taula de de-
bat politicocultural creada
el 1947 per confrontar ide-
es i homes de diferents
tendències ideològiques.
Reconegut catalanista, es-
devé un dels principals ac-
tius en l’intent d’acostar
tots els partits de l’òrbita
nacionalista. Literàriament
se’ns ofereix com un home
de gran ventall d’estils, ja
que abasta tota mena de
gèneres: contes, poesia, no-
vel·la, biografies, crítica li-
terària, estudis humanís-
tics, memòries... Tot i que es
forma en el postnoucentis-
me, segueix un camí propi i
una mica allunyat dels seus
postulats. Sovint la seva
prosa és definida com a
exemple de “prosa burge-
sa”. El 1934 s’estrena com a
narrador amb la novel·la ‘El
principi de Felip Lafont’. La
segueixen reculls de contes,
poesia i d’altres novel·les.

Elogi de la subjectivitat
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F
a tot just dos anys es
publicava Ambigüitats
de la llibertat (Pagès), la
primera traducció al
català d’una obra del

filòsof francès Nicolas Grimal-
di. Si en aquell llibre l’autor
francès ens proposava una as-
senyada meditació sobre les
ambivalències de la llibertat,
ara ens proposa reflexionar
sobre la nostra civilització per
saber, ni més ni menys, què en
queda i què hi ha canviat. En
certa manera, el volum podria
presentar-se sintèticament
com un cara a cara entre dues
actituds oposades amb relació
al món. Una confrontació en-
tre una civilització cientifico-
tècnica, que ens ensenya a do-

minar el món, i una civilitza-
ció humanística, que ens
transforma continuadament
de tal manera que ens recrea
interiorment. Les particulari-
tats d’una i altra són certa-
ment contraposades: mentre
que les ciències innoven i pro-
gressen irremissiblement, la
cultura humanística es renova
sense parar, però no progressa
mai. Per Grimaldi, professor
emèrit de la Universitat de Pa-
rís i especialista en l’obra de
Descartes, no hi ha dubte de la
superioritat de les humanitats.
Cada home, escriu, ha de re-
descobrir, refundar i restaurar
la humanitat que hi ha en el
seu interior. Més encara, asse-
nyala Grimaldi, tan sols una
resolta interioritat ens perme-
trà afrontar la dislocació que
caracteritza el començament
del tercer mil·lenni.

La dislocació és certament el
tret més descriptiu d’una civi-
lització que ens fa cada vegada
més administrats, controlats i
dependents. És veritat, assenya-

la Grimaldi, que la tècnica
aporta un confort més gran a la
nostra vida, però també ho és
que impedeix que traduïm els
ritmes de la nostra interioritat
en l’exterioritat d’un objecte
que ha perdut qualsevol rastre
d’ofici i singularitat. El diag-
nòstic de Grimaldi és precís:
aquest home que ha domesti-
cat el món amb la seva tècnica,
ara, un cop reduïda la seva in-
terioritat, ha estat domesticat
per la seva tècnica. La nostra
vida és més fàcil, però no més
intensa. D’aquí el malestar que
l’assagista francès transmet en
aquestes pàgines. També, la raó
de la seva recerca de sentit amb
què afrontar la tràgica substi-
tució de les mediacions de la
raó per les tecnologies de l’im-
mediat en una societat que ex-
cel·leix per les seves xarxes de
comunicació, però que defa-
lleix en la seva comunicabilitat.

El llibre que presentem és, en
gran mesura, un enorme elogi
de la subjectivitat per tot el que
té d’inquietud, de dissidència i

d’insubmissió. L’home dislocat és,
en altres paraules, una contun-
dent resposta a una civilització
que ha reduït l’ésser humà a
allò que les tècniques de l’edu-
cació, la propaganda i la publi-
citat determinen que sigui. Des
d’aquesta perspectiva, Grimaldi
confronta l’esperit a la intel·li-
gència o, per dir-ho més ober-
tament, la raó pensant a la ra-
cionalitat pensada. La consci-
ència contemporània, explica,
es troba abocada a una pugna
entre aquestes dues alternati-
ves. La contraposició em sem-
bla encertada. La finalitat de la
intel·ligència és simplement re-
eixir. És una raó calculadora i
mesuradora que, tanmateix,
només és eficaç quan l’apli-
quem als objectes. Per contra, si
no volem desnaturalitzar l’és-
ser humà, necessitem l’esperit,
que ens remet al més íntim de
nosaltres mateixos i ens desco-
breix la nostra humanitat. L’es-
perit, afirma Nicolas Grimaldi,
ens permet descobrir una es-
sència comuna que ens obliga a
reconèixer en cada ésser humà
la mateixa dignitat que en tota
la humanitat. És també, final-
ment, la raó que ens allunya de
veure’ns reduïts a un món re-
glat, planificat i programat per
la més absoluta dominació de
la tècnica.


