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LA NOSTRA DISSORT

Sr. Director de SERRA D'OR:

Oitrilunva poble dissortat.
Aquest era el títol d'un llibre 
publicat en altra época.
Certament, el nostre poble és 
dissortat. Bona part de la pro-
pio dissort prove de la idiosincra-
sia de la nostra gent, d aquesta 
manca de preparació política 
que ens Ha dut al fracas en ton-
ies ocasions — cada ocasio «úni-
ca» en aparença — sobrevingu-
des en el decurs de la historia. 
Aquest temperament nostre, 
aquest afany de critica, aquesta 
maniática oposició a tot criteri 
aliè, encara que aquest criteri 
pervingui del company de causa, 
del propi germà...

La nostra joventut es troba des-
orientada, vacil·la en la creduli-
tat enyers aquesta espiritualitat 
que simptomàticament inicia una 
r.sva renaixença. Es refreda. No 
trobo aquells mentors que po-
drien farcir-lo de les doctrines, 
de les experiències, de l'anècdo-
ta, del fet que anhela conèixer. 
I que no ha conegut. Perquè la 
joventut actual no hi era.

És entristidor, és fastiguejant la 
mosso repetida constatació de 
discussions, de disputes a cops 
d'articles publicats sovint sovint 
a les pàgines de les escasses pu-
blicacions nostres. I àdhuc a 
«Serra d'Or», senyors!

in el viatge del temps, en cada 
estació significada per la pers-
pectiva d'una possible variació, 
d’una hipotètica evolució, els 
egòlatres, els assedegats de per-
sonalitat, a cops de colze procu-
ren obrir-se pas, situar-se, des-
tacar-se amb vista a unes il·lu- 
sòries possibilitats.

lartosament, aci i alià resten 
encara consciències possibilita- 
ares de portar a cap el jutja- 

ment d'executòries.

j 0AN BERTRAN I DEU (Bar-
celona).

'nv¡taríem el nostre comui 
0 aerear, dins la història, 
P°°les qualificaria de sor 
jurament descobrirà qi 

PRf?Clín ^ e"s/ l'èxit histò 
„„at el resultat d'un deb<
«V- S.en?Pre cortès ni ord<

Vlnt francament lleig. 
to retop l actitud d'uns e 
i t tt,ue P°den polemitzar
, Una certa calid 
cn|.|„LU' 1 tQnmateix conl 
ViStnb?rarit ®n Una matei*
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VIURE — O NO VIURE —
EN LA PLURICOL LOCACIÓ 

Sr. Director de SERRA D'OR: 
Acabo de llegir l'article de Jor-
di Maluquer sobre la pluricol- 
locació i moltes altres coses. 
Aquest home hi toca! En molt 
poques paraules ens esventra 
fins a les entranyes una situa-
ció general, agreujada al nostre 
país per moltes adverses cir-
cumstàncies. Tinc la sensació 
que arriba al moll de l'os. Quan 
ens explica les frustracions a 
què ens porta «la trista condi-
ció competitiva del món». Quan 
ens parla de la necessitat d'una 
vocació no competitiva perquè 
l'home «pugui realitzar-se en 
plenitud». Quan ens parla del 
nostre problema no com a cosa 
de sentiment, sinó de justícia. 
I, sobretot, quan ens recomana 
una solució «intentant una ver-
sió nova» de la personalitat del 
nostre poble i ens convida a 
«assajar, si la trobem, la nostra 
forma econòmica de convivèn-
cia»: un comunitarisme, un
agermanament, una contribució 
col·lectiva, un cooperativisme 
que dóna a l'home una de les 
llibertats més desvinculadores 
de l'esclavatge modern. «No li 
calen ídols.»
Recordem que al mite segons el 
qual el nostre pais és el de les 
grans empreses individualistes 
de tota mena, podem oposar-hi 
tota una llarga història de rea-
litzacions comunitàries. Des dels 
pasturatges comunals de les ter-
res altes, fins al cooperativisme 
mutualista d'una seguretat so-
cial no imposada. Penso que, 
realment, per passar d'un indi-
vidualisme exacerbat a un co-
munitarisme molt nostre, només 
ens sobra la competitivitat ma-
terial, que ens anul·la l'ètica, 
la valorable. Treballem-hi. Re-
llegim l'article. Meditem-lo. I 
treballem-hi.

JOAN SEGUÍ i FALGAR (Bar-
celona) .

eljersei
deia

jovenalla
Fabricats per J. Esteve i Riba 

Rubí (Vallès Occidental) i Solsona (Solsonès')

SALVAT-PAPASSEIT,
PER A TOTHOM
Sr. Director de SERRA D'OR:
A divuit anys i gràcies a unes 
cançons de Guillermina Matta i 
de Rafael Subirachs, he desco-
bert un gran poeta nostre que, 
per a mi, i juntament amb Sal-
vador Espriu, és el millor de tots: 
Joan Salvat-Papasseit.
La meva primera intenció fou de 
comprar-me un llibre d'ell, i amb 
aquest propòsit vaig anar a una 
llibreria important; em digue-
ren, però, que només hi havia 
publicat un volum amb les seves 
obres completes ¡ a un preu que 
resultava prohibit per a la meva 
butxaca. (Ja se sap que a la 
meva edat, i si no ets «fill de
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popó», cis diners fan molta fal-

Aro ¡o pregunto: hi ha algun 
«tió per a poder llegir Salvat- 
Papasseit sense que hagi d'anar 
al mont de pietat? A veure si per 
mitjà de la secció de cartes de 
la vostra revista trobo la solució. 
I això solament com a comenta-
ri; com és possible que cap edi-
tora no s'hagi preocupat de treu-
re una edició popular d'obres 
d'aquest i d'altres poetes? Està 
molt bé que es preocupin per 
editar Marcuse, Freud i Marx, 
perà també hi ha joves als quals 
interessa Salvat-Papasseit i d'al-
tres autors per l'estil.
RICARD NAVARRO (Barcelo-
na).

GUIMERÀ, OBLIDAT?

Sr. Director de SERRA D'OR:

Cada vegada que llegeixo una 
relació que, pel motiu que sigui, 
hom ta de noms d'il·lustres es-
criptors catalans: poetes, novel- 
listes, autors teatrals, quedo sor-
près, estranyat, que Àngel Gui-
merà no sigui esmentat sempre, 
almenys, a primera fila de tots 
els citats, des del temps d'Ari- 
bau tins a l'actualitat. A més, 
hi ha casos en què els qui es-
criuen, valoren i fan critica i his-
tòria dels nostres millors escrip-
tors, i estudien l'aportació i la 
influència de tots ells sobre l'à-
nima i la cultura catalanes, ni 
tan sols el citen. És una cosa 
que no comprenc... o que es 
comprèn massa. I el més curiós 
és que dues figures que han es-
tat al cim dels valors intel·lec-
tuals contemporanis, Verdaguer 
1 Fabra, amb dues frases curtes 
ran fer de Guimerà uns elogis 
que l'enlairaven del tot. Vegem- 
ho, si no.
Verdaguer digué: «Aquest Gui-
merà no sé com s'ho fa; amb 
quatre ratlles diu més que tots 
nosaltres amb tot un llibre». El 
que digué Pompeu Fabra ho vaig 
sentir casualment jo mateix, al 
c°fè Palmàrium de Perpinyà, en 
una tertúlia sovintejada pels 
doctors Rahola, Dalmau, Bonet, 
els senyors Eugeni Xammar, Font- 
ernat, Comas, el poeta Julià 
uol, de Mataró, i d'altres; les 

Paraules de Fabra foren: «Gui- 
morà? Aquest sí que tenia un
l°P L <,ue anava amunt», 

rubricà la frase enlairant el 
'°Ç amb un gest elegant i afir-

•natiu,

j6' ,.ant> t,“es figures capacita- 
1 Rualificades per a poder 

“orar el gran dramaturg, l'e- 
nen, ¡ e| po[,|e je totes |es

drn»·c·C°t0'anes l'enfengué i s'i- 
1 'oa amb el seu esperit. Per

què, doncs, aquest freqüent 
oblit?
Qui hagi llegit el discurs pronun-
ciat per Guimerà a l'Ateneu en 
ocasió de la seva presa de pos-
sessió de la presidència d'aquesta 
entitat, ha de saber de seguida 
de la seva gran personalitat. 
A qui comprengui ¡'humanisme 
passional de Maria Rosa, l'estil 
de Terra baixa i el terrible pro-
blema racial-reiigiós de Mar i 
cel, encara se li farà més difícil 
l'explicació de per què hom el 
deixa tan de banda.
Aquesta actitud, sovint de si-
lenci, ¿no serà deguda al fet 
que recordar-lo posa en evidèn-
cia, a molta gent que zigzagueja 
i molesta, que Guimerà tingués 
conducta i posició moderades? 
¿No serà perquè Guimerà havia 
dit «No!» al sucursalisme, que 
tan bé ha descrit i fuetejat Joan 
Fuster, al seu llibre Nosaltres, els 
valencians?
JOSEP DUART (Molins de Rei). * 10

PREDICCIONS

Sr. Director de SERRA D'OR: 
L'agost de 1895, mossèn Cinto 
Verdaguer començà a estampar 
a «La Publicidad» les seves car-
tes «en defensa pròpia». El dia
10 de setembre, en un comenta-
ri que el periòdic dedicà a aquest 
afer, trobem el passatge següent, 
que avui resulta curiós de llegir: 
«Sus desdichas (les de Verda-
guer) se olvidarán, pero tendrán 
un epílogo, ya presentido por la 
opinión. El canónigo Collell, 
¿cómo no, si sus escritos son 
tantos?, llegará a obispo. El ac-
tual prelado de Vich será arzo-
bispo o cardenal. La pingüe for-
tuna de los marqueses de Comi-
llas irá a parar a los jesuítas». 
El que crida més l'atenció aquí, 
no són pas els dots profètics de 
l'articulista. Sobre mossèn Co-
llell, per exemple, ho va veure 
molt més clar el general Cassola, 
ministre de la Guerra, després 
de sentir-li recitar davant la 
Reina Regent la poesia que li 
havien premiat als Jocs Florals 
del 1888: «Me parece que este 
señor canónigo no llegará nunca 
a obispo». És ciar que un minis-
tre està molt millor situat que 
un periodista per a fer vaticinis. 
Més notable trobo que, a des-
grat dels seus esforços per a de-
duir racionalment el desenllaç 
de la situació, l'articulista no 
caigués en una cosa que de se-
gur que ja aleshores hom podia 
preveure: la futura incoació d'un 
procés de beatificació del mar-
quès de Comillas. És ben bé que 
la fantasia es queda sempre cur-
ta davant la realitat.
E. VALENTÍ FIOL (Barcelona).


