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AMB PERSPECTIVA HISTORICA
per Manuel Ibáñez Escofet

Els qui intentessin fer una anàlisi de 
tots aquests anys de «Serra d’Or» sense 
tenir en compte les motivacions de la 
seva aparició, s’equivocarien de mig a 
mig. No es pot separar cap fet de la 
seva circumstància històrica, i intentar 
la crítica amb els ulls d’avui seria una 
voluntària eliminació d’antecedents i 
condicionants, que destruiria la com-
prensió real del que podríem qualificar, 
en raó de la anormalitat que el féu pos-
sible, de «fenomen Serra d’Or». És a dir, 
que la seva singularitat no permet al 
cap dels anys la utilització de paràme-
tres vàlids per a estudis normals, sense 
el perill, ho repetim, d’enganyar-nos i 
d’enganyar. «Serra d’Or», com tota cosa 
que va a la gent, que constitueix, en

certa manera, un servei públic, és ele-
ment natural de crítica. A més a més, 
el tarannà de la revista, per raó del seu 
naixement i de les persones que la fan, 
és la negació del triomfalisme i de l'as-
piració totalitària a la unanimitat. «Ser-
ra d’Or», doncs, és criticable i ha estat 
criticada moltes vegades. No seríem ho-
nestos si no diguéssim que n’hem sentit 
crítiques i que, fins i tot, a vegades 
l’hem criticada nosaltres. Ara bé, torno 
a dir, per arrodonir el que pretenc que 
sigui punt de partida de la meva visió 
de la revista, que tota crítica que no 
partís del fet singular i anormal de la 
seva aparició seria injusta, o, si més no, 
mal orientada.Acceptant aquesta realitat, 
es potparlarde« Serra d’Or» i del que ha

fet en tant que servei als escriptors ca-
talans, al poble i a la seva llengua.

Com tots sabem, «Serra d’Or» neix en 
moments de silenci absolut de la nos-
tra llengua als mitjans de comunicació. 
Està proscrita, i és gairebé delicte —en-
cara que no hi hagi cap ordenament ju-
rídic que ho digui— el seu ús fora de 
l’àmbit estricte de la relació personal. 
Ara veiem cada dia esqueles en català 
i ens sembla la cosa més natural del 
món; doncs bé, fa exactament deu anys 
que la Censura encara les barrava amb 
el seu incivil llapis vermell. Fou neces-
sària la Llei de Premsa perquè aquest 
fet tan simple d’acceptar la voluntat 
d'un mort o dels seus familiars, fos re-

Pel seu naixement i per les persones que la fan, «Serra d'Or» és la negació de l'aspiració totalitària a la unanimitat.
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conegut. Recordo que la primera cosa 
que vam plantejar al Ministeri en rela-
ció a la llengua, era el dret de tothom
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a morir-se públicament en català. Jo 
era aleshores sots-director d’«El Correo 
Catalán», i quan ens autoritzaren a pu-
blicar esqueles catalanes, frisàvem espe-
rant un mort atrevit —i perdonin la 
involuntària crueltat, entre professional 
i patriòtica—■. Recordo que vingué al 
diari Josep Andreu i Abelló i li vaig 
explicar el que passava.
—No et preocupis —em digué—. Publi-
carem una esquela anunciant una missa 
pels meus pares, que fa molts anys que 
són morts, al monestir de Poblet.
I així havia de sortir la primera esquela 
en català des del 1939, aquell 1966, i no 
fou l’única, perquè aquell dia morí tam-
bé el conegut escriptor catòlic Ramon 
Rucabado i la família va decidir que pu 
bliquéssim l'esquela en català quan els 
vam dir que estava autoritzat. Foren, 
doncs, dues. I només fa deu anys! Per 
això deia que és imprescindible veure 
les coses tenint en compte sempre com 
s’escauen. Els esdeveniments tenen una 
marxa que després és història, però que 
no es pot escamotejar.

LA COMPRENSIÓ
DE L’ABAT ESCARRÉ

«Serra d'Or» respon a una legítima aspi-
ració dels escriptors catalans, que a més 
a més d'escriure llibres —activitat auto-
ritzada— volien tenir el dret a la comu-
nicació freqüent que proporciona un ve-
hicle periodístic. Sempre es tenen coses 
a dir i se sent la necessitat de dir-les, 
però no sempre es té ganes o temps d’es-
criure un llibre. D’altra banda, moltes 
idees en tenen prou amb un article, per-
què l'important és fer particeps els al-
tres de les coses que hom creu que val 
la pena de comunicar. També hi pesa el 
fet de la difusió, ja que els llibres, si bé 
són més sòlids i més madurs, tenen una

«Serra d’Or» és una publicació oberta 
que no pot, ni vol, fer una declaració 
de principis.
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expansió inferior: tirada curta habitual 
i recapta lenta de lectors, mentre que 
una revista, encara que sigui amb el 
llampegueig d’un article, estableix ràpi-
dament contacte amb un nombre de lec-
tors d’un gruix més considerable. És 
cert que és oblidat amb més celeritat 
que el contingut d’un llibre, però aques-
ta és la servitud del periodisme, que 
s’assembla a aquella història de Papini 
de l’home que feia escultures de lum. 
Aquesta urgència, doncs, va ser rebuda 
i compresa per l’abat Escarré, que es 
féu responsable de la difícil empresa. 
Ara no és el moment de fer-ne la his-
tòria, però un dia que el parc Maur M, 
Boix tingui temps —cosa possiblement 
difícil amb el càrrec dc prior— l’hauria 
d’escriure, com ho va fer el pare Justí 
Bruguera amb «Qüestions de Vida Cris- ■' 
tiana». Aleshores veurem les dificultat 
que entorpiren la bona marxa de la pu-
blicació fins que, també el 1966, es po 
gué regularitzar en certa manera la seva , 
situació. D'entrada i des de la perspec ’ 
tiva històrica, el gest de l’abat Escarré 
té una motivació única: ajudar a salvar 
la llengua acorralada i una cultura atuï- 
da, defensant el dret dels escriptors a 
expressar-se en la seva pròpia llengua. 
Això suposa d’entrada que «Serra d’Or» 
és una publicació oberta i que no pot 
ni vol fer una declaració de principis, 
perquè els escriptors catalans pensen dc 
diverses maneres. L’única exigència és 
escriure en català i, naturalment, com 
a exemple de pluralitat convivent, man 
tenir el respecte que tothom es mereix. 
Aquest plantejament de la revista porta 
a dues de les crítiques més fortes que 
se li han fet: l’una des del cantó con-
fessional més ortodox, argumentant que 
una revista feta a Montserrat i tutelada
pels monjos té una certa fredor indife-
rent i no pren partit des de l’òptica cris-
tiana; i l’altra, des d’un sector esquer-
rà, que l’acusa de manca d’homogeneï-
tat i de rigidesa dialèctica —per enten- 
dre’ns—. Ambdues postures no estan fal-
tades dc raó, si no ‘ens referim com . 
cal a l’entorn polític en què neix la re-
vista. El sistema polític vigent deriva de 
l’aprofitament pragmàtic d’unes quantes 
idees, i una d’aquestes idees és la por 
al trencament de la unitat d'Espanya _ 
—que jo no he vist mai per enlloc—, 
que els permet de cenyir el món cultu-
ral a unes normes més aviat escarransi-
des i de les quals en pateix la qualitat 
de la producció global. O sigui que no 
solament en pateix la cultura catalana, 
hostilitzada i mal vista, sinó que la nor-
mativa general perjudica fins i tot la 
castellana. Ara bé, en aquells moments, 
escriure en català és un acte polític, t 
això cal no oblidar-ho. En un joc molt 
subtil entre el govern i els monjos de 
Montserrat, s’aconsegueix que sobrevis-
qui a l’hostilitat una única publicació 
periòdica en català, «Serra d’Or», que ■ 
només aspira, com diu Espriu, a salvar 
els mots i que no pretén convertir-se 
en una revista confessional ni aconse-



auir una —aleshores— impossible homo-
geneïtat. És després, quan el català dei-
xarà de ser proscrit, encara que no nor-
malitzat, que podrem dir que la llengua 
és només un instrument per a expressar 
idees i que la pluralitat obliga a sotme-
tre l’instrument a la intenció. Això és 
molt bonic de dir quan l’aire neteja la 
boira i ja es veu una mica més de pai-
satge, però en aquells moments «Serra 
d’Or», essent conscients els seus diri-
gents d'aquest pluralisme, resultava per 
força no confessional ni coherent. Això, 
per a mi, no és un demèrit, sinó tot al 
contrari, ja que la manca d’orientació 
cristiana integral —que no deu deixar 
de ser un sacrifici per als monjos— i la 
incoherència no volguda, sinó resultant 
de la suma de tendències dels col·labo-
radors de la revista, demostraven a bas-
tament el paper assumit de cara al país 
per «Serra d’Or» i dibuixaven com una 
premonició allò que després hem vist 
molt clar. I que potser ja vèiem alesho-
res, però que encara no ens havia estat 
possible d’explicar. «Serra d’Or», en el 
pensament dels seus promotors i en 
el de l’abat Escarré que els va acollir, 
tenia per missió mantenir l’hàbit d’es-
criure i de llegir en català. I això ho va 
aconseguir durant un llarg període, es-
maltat naturalment de tensions, de llui-
ta d’influències i de pressions de grup, 
que es van veient quan es ressegueix la 
vida de la revista a les seves pàgines. 
No cal arribar als detalls, que tampoc 
no conec. Haurem d’esperar la història 
que demanava abans. De tota manera, 
aquestes tensions no fan sinó confirmar 
la idea que la funció de «Serra d'Or» 
era singular i punt de suport en la re-
cerca d’una normalitat perduda, que 
una vegada assolida obligaria la revista 
a normalitzar-se ella mateixa.

EQUILIBRI ENTRE DIVERSES 
OPCIONS
En aquest moment vull dir, d’una ma-
nera gairebé solemne, que «Serra d’Or» 
va portar la singladura difícil amb sa-
viesa i que el producte resisteix perfec-
tament les crítiques a què m’he referit 
i encara d’altres. Si les paraules d’un 
professional de la premsa tenen algun 
valor, que serveixin ara per avalar ho-
nestament una tasca i no per encobrir
una mercaderia. No, «Serra d’Or» ha fet 
el seu paper i n’ha de fer d’important 
encara, perquè no estem sobrats de pu-
blicacions periòdiques i queden encara 
buits per a cobrir. Hem de procurar que 
el ventall d’opcions culturals sigui al 
mes ample possible. La lectura retros-
pectiva de «Serra d’Or» ens porta a 
comprendre el seu afany per a trobar 
una definició des de la voluntat impul 
Slva dels seus col·laboradors dels pri-
mers temps, a l’estructuració gairebé or 
ganica quant a temes i seccions d’altres 
epoques. Hem d’agrair a «Serra d’Or» 
Que hagi sabut defugir la temptació de 
er una revista purament cultural, o 

culturalista, que encara seria pitjor. El

país, malgrat les limitacions dels temps, 
necessitava quelcom més que les ema-
nacions líriques o erudites dels savis ofi-
cials i dels seus aprenents. Una revista 
literària era poca cosa. Copsar la vida 
i explicar-la era pràcticament impossi-
ble i, a més a més, l’espaiada periodici-
tat —un mes d’un número a l'altre— li 
robava la força de l’actualitat. Per això 
perdia la possibilitat de ser una revista 
d’informació tractada amb la profundi-
tat que la seva serietat requeria. Tam-
poc no podia ser una revista de proble-
màtica d’una manera plena, ja que no 
li ho haurien permès. ¿Què calia fer? 
Jo crec que «Serra d’Or» va saber fer 
coincidents les tres opcions esmentades, 
sense caure a cap de les trampes abso-
lutes que presentaven. Hi havia la cultu-
ra, la vida i la problemàtica justa. 
A l’hora del balanç, possiblement cap 
publicació periòdica, fins i tot en cas-
tellà, no va destinar tanta atenció i tant 
d'interès als temes de les comarques i 
de l’urbanisme. Això és evident. Ara bé, 
he dit abans que aquest era un treball 
honest i podria semblar que resulta di- 
tiràmbic. El ditirambe acostuma a ser 
incompatible amb l’honestedat. «Serra 
d’Or» ha tingut i té defectes, a més a 
més dels derivats de les seves pròpies 
i reconegudes limitacions. Per exemple, 
jo li he trobat, de vegades, una certa 
pal·lidesa, una opacitat que ofegava lleu-
gerament la vitalitat de les seves pàgi-
nes. En termes periodístics, d’això se’n 
diu «faltar-li alegria», entenent que l’a-
legria periodística no té res a veure amb 
el rebombori i la xerinola. És el fruit 
de l’equilibri entre la forma i el fons. 
amb el relleu que mereix cada cosa. 
També he observat, a conseqüència pot-
ser de les lluites de grups, l'aparició, 
desaparició i reaparició de firmes cone-
gudes i que, en alguns casos, estaven

Per damunt de moltes crisis i de moltes 
dificultats, la clara voluntat d’assegurar 

un servei

realitzant una tasca molt lloable i posi-
tiva. Són poques, poquíssimes les signa-
tures que s’han mantingut, i en aquest 
tipus de revista mensual és molt impor-
tant aquest factor d’hàbit, de confiança 
i gairebé de complicitat entre qui es-
criu i qui llegeix.
Bé, el més important per a mi és que 
«Serra d’Or» nasqués com i quan va néi-
xer, amb una tan clara missió de servei; 
que hagi superat totes les crisis i totes 
les dificultats; que tingui avui una opti-
mista companyia en la feina d'escriure 
en català, i que hagi arribat al núme-
ro 200. Aquesta xifra vol dir molts anys 
de lluita i d'abnegació. Volem una cultu-
ra normal, però per a tenir-la no podem 
oblidar els sacrificis i els sacrificats, la 
tensa acció de les hores difícils, l’etapa 
amagada de la germinació. Pensem que 
«Serra d’Or» es deia abans «Germinà- 
bit». El seu esforç ha fruitat.

MANUEL IBAÑEZ ESCOFET

SERRA D’OR

[389J 21


