
mer dels quals és presidit per un 
punt de vista psico-sociològic ge-
neral, el segon per la professio- 
grafia o l'orientació professional 
i el tercer per una tendència cla-
rament socio-política.
Dins el primer grup destaca l'o- 
bra més antiga, «Psicologia de la 
gent», on parla de l'home-massa 
i de la inadaptació social. En 
1'«Esperit de set-ciències» és di-
buixat finament un tipus humà. 
Finalment, en «Els orígens del ca-
ràcter» i «Lluita entre generacions» 
—l'assaig inèdit— són examina-
des diverses pressions psico-so- 
ciològiques de l'home d'avui.
Els assaigs que responen con-
cretament a la vocació estricta 
de Muñoz Espinalt —cal no obli-
dar que cultiva el camp de la

NOVEL·LA
TREN DE MATINADA, de Jaume 
Picas. Col·lecció «Ara i Ací», 7. Edi-
cions Alfaguara. Barcelona 1968. 
Tren de matinada té la importàn-
cia històrica d'ésser la primera 
novel·la en llengua catalana escri-
ta expressament per a fer-ne des-
prés una pel·lícula. No es tracta 
ja del cas corrent d'una novel·la 
d'èxit, l'argument de la qual és 
després transvasat del paper al 
cel·luloide; ens trobem en el cas

psico-tecnologia i l'orientació pro-
fessional— són «Saber-se enten-
dre» i «Guanyar-se la vida».
El grup més nombrós, finalment, 
el que partint de la psicologia en-
vaeix el camp de la sociologia 
política, consta de cinc assaigs, 
la majoria dels quals fan refe-
rència a la nostra circumstància 
concreta. Vegem els títols: «Sen-
tit polític dels catalans», «Seny 
no és timidesa» —sorgit d'una 
polèmica sobre una obra de Vi-
cens Vives—, «Un mercat per al 
senyor Esteve», «Segones inten-
cions» i «Propaganda totalitària».
Els títols parlen per ells mateixos 
i el text els fa honor: l'agudesa 
i el fi sentit crític de Muñoz Es-
pinalt hi són sempre presents.

DELFÍ ABELLA.

d'un projecte inicial de pel·lícula 
amb un cantant famós de protago-
nista (Joan-Manuel Serrat), a partir 
del qual és encarregada una no-
vel·la pre-guió a un escriptor (Jau-
me Picas) que ha fet crítica cine-
matogràfica, lletres de cançons i 
novel·la. Així, en un estudi crític 
de Tren de matinada, seria interes-
sant de cercar fins a quin punt 
aquesta immediata destinació ci-
nematogràfica l'ha condicionada;

notem que els diàlegs i les des-
cripcions dels moviments i gestos 
dels personatges hi són molt abun-
dosos, però això també ocorre a 
Un gran cotxe negre, l'altra novel-
la publicada fins ara per Picas; 
potser l'estructura especial de les 
tres darreres pàgines del capí-
tol X, amb la repetició ràpida 
d'ambients i situacions anteriors, 
ha estat creada pensant en la 
pantalla. Nogensmenys, el fet que 
Joan-Manuel Serrat sigui el prin-
cipal intèrpret del film, fa que el 
protagonista del llibre es digui 
Joan-Manuel i que intenti de co-
mençar a fer cançons amb la gui-
tarra. També hi ha coses de la 
novel·la que fan pensar en títols 
de cançons d'en Serrat: Joan-Ma-
nuel recorda, en tornar al moll de 
Barcelona, una nit de Sant Joan 
que hi passà amb Cristina; una 
de les figures femenines de la 
novel·la es diu Marta i es coneix 
amb el protagonista en una platja.
Tren de matinada és, doncs, una 
obra feta d'encàrrec per un es-
criptor d'ofici. D'extensió més aviat

BIOGRAFIA
SERRA I MORET, de Pere Foix. 
Editores Mexicanos Unidos, S. A. 
Mèxic 1967.
Pere Foix, periodista lleidatà fin- 
cat a Mèxic des del final de la

curta i de trama relativament sen-
zilla, aquesta novel·la ens conta 
les peripècies d'un xicot d'Àqer 
que s'installa a Barcelona per tre- 
ballar de mecànic en un servei 
de la SEAT, i de les seves rela-
cions sentimentals amb una cria-
da (Mònica), amb una dona ca-
sada (Marta) i amb la seva antiga 
promesa (Cristina), convertida ara 
en una entretinguda. Menys com-
plexa que Un gran cotxe negre 
(on les frases iròniques o una mi- 
ca malicioses sovintejaven i ens 
eren donats més contactes i con-
trastos entre individus de diferents 
grups socials barcelonins), en re-
corda, tanmateix, alguns aspectes: 
així, el clima eròtic que es con-
griava en aquella al voltant de la 
Lali, sembla voler-se repetir a 
Tren de matinada entorn de Joan- 
Manuel; en ambdues novelles, 
també, els protagonistes són sol- 
licitats per personatges del sexe 
contrari que gaudeixen de mitjans 
de locomoció propis i que els em-
pren com a armes de seducció.

JOAN ALEGRET.

nostra guerra, ha publicat fa al-
gun temps una biografia del 
dirigent socialista català Manuel 
Serra i Moret. Per al públic es-
tudiós, o simplement interessat, la
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figura de Pere Foix es prou co-
neguda, tant per la seva obra (en 
especial Apòstols i mercaders, 
conjunt de retrats dels dirigents 
sindicalistes dels anys vints), 
com per la seva trajectòria: 
format en el sindicalisme confé-
déral, ingressà a l'Esquerra, a 
l’igual que, per exemple, Martí 
Barrera i I- Grau Jassans, i passà 
posteriorment a posicions més so- 
Cialitzants. L'autor, doncs, en es-
criure aquesta biografia s'identi-
fica amb els trets ideològics fona-
mentals de la darrera època de 
Serra i Moret: catalanisme, demo-
cràcia, socialisme.

Manuel Serra i Moret fou un dels 
escassos intel·lectuals socialistes 
de Catalunya. Especialitzat en 
temes de ciències socials, princi-
palment en qüestions econòmi-
ques, fou indubtablement un dels 
pensadors polítics de més relleu 
del socialisme català. Recordem 
només Nocions d'història i filoso-
fia (1929) i Ciutadania catalana 
(1957). La consistència de la seva 
obra, la seva activitat política i, 
al mateix temps, les múltiples re-
lacions personals amb els homes 
de més pes del socialisme evolu-
tiu mundial, el situen en un lloc 
d'excepció entre les figures polí-
tiques del nostre país.

Manuel Serra i Moret, fill de Jo-
sep Serra i Campdelacreu, va 
néixer a Vic el 1884. Es formà 
dins els ambients intel·lectuals 
barcelonins de caràcter catala-
nista i, posteriorment, dins els 
medis universitaris nord-ameri- 
cans. En realitat, Serra i Moret 
arribà al socialisme, a un socia-
lisme d'arrel laboralista, a partir 
del catalanisme, amb una evolu-
ció semblant en el temps a la del 
Dr. Martí i Julià. Elegit, després 
d'una llarga pugna amb el caci-
quisme local, alcalde de Pineda 
(1914), i fracassada la tendència 
socialitzadora de la Unió Cata-
lanista, de la qual havia estat vi-
ce-president, acabà ingressant a 
la secció catalana del Partit So-
cialista Obrer Espanyol. Com a 
socialista fou candidat a diputat a 
Corts per Mataró (1918, 1919 i 
1920) i Barcelona (1923). La seva 
base intel·lectual, la seva filiació 
catalanista, el seu laïcisme deci-

11, el seu sentit de la convivèn-
cia civil i la seva procedència so- 
'•‘al, feien que diversos grups in- 
entessin d'apropar-se'l: liberals, 
radicals, fins i tot regionalistes, li 
oeriren càrrecs, escons o pactes, 
ats quals Serra i Moret, enemic

e es combinacions, sempre es nega.

L accentuació del caràcter c 
anista del socialisme català 
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nou partit. Amb la Dictadura 
marxà d'Espanya (1925), i no re-
tornà a Barcelona fins el 1928. La 
represa de les activitats políti-
ques el 1930 el situà altra vega-
da a la direcció del partit. La 
proclamació de la II República 
marcà el moment de més apogeu 
personal: conseller d'Economia i 
Treball de la Generalitat (abril 
1931-desembre 1932), diputat a 
Corts per la circumscripció de 
Barcelona (1931), diputat al Par-
lament català (1932) i vice-presi-
dent segon del mateix Parlament, 
i altra vegada diputat a Corts 
(1933), aquesta vegada per Giro-
na. Però a mesura que passà el 
temps, la posició moderada de 
Serra i Moret fou substituïda per 
la tendència més radical de Co- 
morera, en especial després del 
6 d'octubre, en què Serra quedà 
en minoria dins el partit. Amb 
la posterior unificació de socialis-
tes i comunistes, ja començada la 
guerra, seguí la disciplina parti-
dista, però no exercí cap paper 
important en la vida política ca-
talana, ni tampoc en la nova or-
ganització: és limità a dirigir el 
Consell d'Economia (1937), orga-
nisme de caràcter més tècnic que 
no polític. Fou en aquesta època 
quan s'inicià la intensa relació de 
Pere Foix amb Manuel Serra i 
Moret, que perduraria, malgrat la 
distància de llurs residències, fins 
a la mort d'aquest. Després del 
1939 abandonà el comunisme per 
intentar de forjar, al final de la 
guerra mundial, un socialisme a 
la imatge de l'existent aleshores 
al món occidental, un socialisme 
democràtic, progressiu, no lligat 
al marxisme. La mort li sobrevin-
gué a Perpinyà el 1963.

Serra i Moret de Pere Foix, escrit 
en un estil planer, senzill, que 
evidencia el tremp de periodista 
que té l'autor, és ple de fets re- 
memorats i de notícies viscudes. 
És una peça de positiu interès 
dins el gènere de la biografia po-
lítica, especialitat que sembla 
que hagi adoptat P. Foix des de 
fa un quant temps. Però, de més 
a més, cal afegir que Pere Foix 
fa una important aportació docu-
mental, en especial pel període 
iniciat els anys quarantes, en re-
produir, al mateix temps que al-
gun poema de Serra i Moret, una 
gran part de l'abundant corres-
pondència que anava rebent del 
dirigent socialista. Tant en aques-
ta darrera part com en el període 
de joventut, sembla que han es-
tat utilitzades considerablement 
també valuoses fonts de tipus fa-
miliar. Potser la part, en propor-
ció, menys tractada és la del pe-
ríode republicà i, sobretot, la de 
la guerra. En apèndix es publi-
quen els textos d'una conferència 
de Manuel Serra i Moret pronun-
ciada a Santiago de Xile (29 de 
maig de 1945), i un fragment de 
la reelaboració del llibre El So-
cialisme, que no arribà a acabar.

ISIDRE MOLAS.
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