
SERRAHIMA I MIRAMAR
per A lexandre Cirici

A la biografia de l’amic Maurici Serra- 
hima hi ha diversos aspectes significa-
tius de la seva personalitat, les seves 
aptituds i les seves actituds. El paper 
particularíssim a les relacions entre la 
Catalunya en guerra i l’Església; la línia 
literària, creativa i crítica; la interven-
ció al Congrés Jurídic de Saragossa; 
la relació especial amb el Júnior o la 
seva presidència de Miramar. Aquesta 
darrera ens sembla que és possiblement 
la més significativa, la que resumeix 
millor tots els aspectes implícits a Ics 
altres. El seu paper, durant la guerra, 
corresponia ja a la seva actitud feta de 
l’honestedat en la ideologia i la con-
ducta i alhora a una proclivitat envers 
la concòrdia, que era alhora una inca-
pacitat per a la intolerància i el fana-
tisme. La seva línia literària correspo-
nia ja a un sistema d’equilibri, de com-
pensacions, de matisacions, de respecte 
per les petites coses i de gust per la 
paradoxa benèvola. La intervenció al 
Congrés Jurídic ens sembla obeir a 
la seva manifesta voluntat de servei. 
La relació amb el Júnior, a la seva 
adaptació a una inactivitat relativa
—en aquest cas per les malalties de 
joventut que li feien difícil l’esforç fí-
sic— que hi comportava el desplegament 
duna altra mena d’activitat, afectiva 
i moral. Perquè la presidència de Mira-
mar requeria i resumia totes aquestes 
maneres d’ésser i de fer, diem que és 
nn resum de totes i aquella intervenció 
històrica del nostre amic que podria 
re*ratar-lo si calgués fer-ho amb una 
sola imatge.

altra banda, també ens sembla que 
e fenomen Miramar té una especial 
entitat en si mateix com una de les 
realitats que revelen d’una manera més 
Pura alguns dels caràcters fonamentals 

alio que fou la resistència catalana 
c°ntra el franquisme.
Per a aquells qui no n’han viscut l’èpo-

Maurici Serrahima l'any 1950, a Tetuan, 
on, per assumptes de treball, havia de fer 
viatges al temps de Miramar.

ca o per a aquells qui en tenen una 
informació borrosa, cal recordar que 
Miramar fou una agrupació clandestina 
aglutinada el 1945, composta bàsica-
ment de gent que llavors tenia entre 
vint i trenta anys. El fet que Maurici 
Serrahima fos més gran que tots i que 
tant per la seva edat com pel seu ca-
ràcter estigués fora de les rivalitats i 
les picabaralles que podien dividir els 
altres, va afavorir el fenomen simbiòtic 

que fa que tant podem pensar que ell 
ajudà a unir-nos i ho féu possible com 
que els integrants vam requerir la seva 
presidència.

La idea d’una agrupació de gent jove 
disposada a muntar alguna mena de 
vetlla cultural durant la nit franquista 
va néixer al si del Front Universitari 
Català per a separar l’activitat de cultu-
ra de la política. El grup es començà 
a reunir el 1945 a casa dels Casassas 
del carrer de Fontanella. El nom proce-
dia del record d’un grup de l’Institut- 
Escola. Tots nosaltres el vam fer nostre 
pensant —almenys els qui m’eren més 
pròxims— en aquell Miramar de Ramon 
Llull, lloc de meditació, que ens sem-
blava al·ludir a una necessària prepara-
ció per a la lluita política que algun 
dia hauria de produir-se.

EI final de la guerra contra el nazisme 
feia preveure, en aquell moment histò-
ric, un canvi a nivell mundial que hau-
ria d’esborrar del mapa les dictadures 
feixistes, i això no solament ens estimu-
lava a preparar-nos per al canvi sinó 
que també ens feia sentir l’escalf d’un 
ambient social molt sensible a la pers-
pectiva d’una remodelació profunda, 
amb l’esperança de resurrecció dels 
ideals vençuts, per als uns, i amb la 
necessitat de fer-se perdonar abando-
naments o flaqueses, per a molts d’al-
tres. Conscient d’aquesta doble faç de 
l’ambient, Benet parlava molt, llavors, 
de «concòrdia», i suposem que aquest 
fou l’esperit que va sintonitzar amb 
Maurici Serrahima quan, el 20 de juny 
de 1945, Àlvar Pérez va anar-li a dema-
nar que acceptés de presidir el grup 
projectat.

Caldrà, per cert, fer justícia algun dia 
a aquest Àlvar Pérez, que fou tan valent 
en exposar-se i deixar-nos reunir als lo-
cals del seu propi negoci de distribuï-
dor de llibres i que, tot i viure molt
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Invitació 
a l'acte de 
clausura 
d’un curs, 
amb un 
dibuix de 
Sandre 
Cirici.

Miramar
OCTUBRE - DESEMBRE 1946

CURSETS

Teatre
dimecres 30 octubre i 4 - 11 -18 novembre.

Economia
dijous 7, 14, 21, 2S novembre

Cròniques Catalanes
divendres 22, 29 novembre i 6 - 13-20 desembre.

Ramon LluII
dimarts 19, 26 novembre i 3 desembre.

MIRAMAR
US INVITA A L'ACTE DE CLAUSURA

DEL

CURS 1945-46

Baicelo 9 de juliol del 1946

CURSOS PERMANENTS

Gramàtica Catalana
dijous de 8 a 9

Història de Catalunya
dissabte de 4 a 5.

Les conferencies d’aquest trimestre s’m.unciarún
Programa oportunament.

d'un
trimestre.

modestament, donà tantes vegades di-
ners i treball per a la protecció de la 
cultura catalana.
El bloc inicial dels qui havíem fet nos-
tra la idea de Miramar, ens vam reunir 
ja en una plenària, presidits per Serra- 
hima, la setmana següent, el 28 de 
juny, per decidir els programes d’ac- 
tuació que havien de desenvolupar-se 
durant el curs 1945-46.

Miramar fou actiu durant uns nou 
anys, mentre al nostre voltant les co-
ses canviaven. Hi hagué un canvi de 
decorat. En començar el 1946 ja hi ha-
gué incidents, universitaris. Després 
aparegueren les vagues del 51, i la mag-
nífica resistència al carrer contra els 
tramvies de Barcelona, punts finals 
d’una llarga quietud aparent. Un xic 
més lluny, hi havia l’adaptació del fran-
quisme a la protecció americana que 
havia de consolidar-lo, que permetria 
l’entrada de l’Estat espanyol a la 
UNESCO i, més tard, a la mateixa ONU, 
mentre en el món es produïa la desco-
lonització i, acte seguit, l’entronització 
de la guerra freda. Fou el temps de la 
calculadora electrònica i de la cibernè-
tica, de l’avió supersònic i del primer 
avió de reacció, el temps del Citizen 
Kane, Roma cità aperta i Monsieur 
Verdoux, del Tròpic de Capricorni de 
Miller, els Jocs de perles de vidre, de 
Hesse i Les mains sales de Sartre; quan 
Juliette Greco cantava per a nosaltres 

i Prévert i Kosma escrivien Les feuilles 
mortes, mentre es construïa el Metro 
de Moscou i Le Corbusier bastia l’es- 
glésia de Ronchamp.
D’acord amb el món exterior, Miramar 
anà canviant de funció, adaptat a les 
circumstàncies, durant la primera dè-
cada de la postguerra mundial. Fou, 
en principi, un cercle d’estudi, orientat 
bàsicament a organitzar cursets, que es 
feren en llocs diversos però sobretot al 
London Club, bell local de la Gran Via 
del qual era possible disposar gràcies 
a la influència que hi tenia Àlvar Pérez, 
local que serviria aviat de tapadora per 
a reunions més polititzades i —en un 
entresolat— d’amagatall per a la multi- 
copiadora al servei dels Grups Nacio-
nals de Resistència.
Tinc la impressió que aquest GNR forní 
el cos més nombrós dels participants 
de primera hora, amb els estudiants que 
capitanejava Josep Benet, amb Lluís

Cartonet que feia 
de rebut per a 
les cotitzacions 
dels membres.
El 3 vol dir
3 pessetes.

Torras i Joan Sansa al costat, els treba-
lladors del grup Pere Martell, de Brian- 
só, i els meus joves intel·lectuals del 
grup Gerbert. També hi havia el bloc 
nombrós de les bibliotecàries, amb Ma- 
ria-Montserrat Martí, Rosa Leveroni, 
Maria-Antonieta Cot, Helena Blanco, 
Maria-Teresa Boada, Hortènsia Coro-
mines, etc., i els del grup Estudi del 
carrer de Sant Pau, com Gassó, Barat. 
Dels cursets que recordo hi hagué els 
de Novel·la Catalana Moderna i Novel- 
listes Femenines, que donà Maurici 
Serrahima, i el que vaig donar jo sobre 
Pintura Catalana Moderna, on vaig co-
nèixer el jove Enric Jardí, el deixeble 
més àvid d’aprendre d’entre tots.
L’aspecte cultural de Miramar seria ac-
centuat, en començar el curs 1946-47, 
per l’entrada en massa de la gent de 
la revista «Ariel», però cal pensar que 
si bé «Ariel» tenia un aspecte, àdhuc 
exageradament, culturalista, la intenció 
de fons de la revista clandestina era 
profundament política, d’una política 
que, en aquell instant, no era més que 
política unitària. Alguns d’« Ariel» ja 
érem, però d’altres eren noms nous, 
com els de Triadú, Tarradell, Barat, 
M. A. Capmany, Romeu.
Les circumstàncies feren canviar 1°" 
rientació de Miramar. A les seves me- 
mòries, Maurici Serrahima ens explic2 
com va comprendre que calia aprofitar 
el grup, ja força nombrós, per a con- 
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vertir-lo en una cambra de discussió 
ideològica i política. La idea tingué molt 
d’èxit i realment moltes de les discus-
sions que tingueren lloc a Miramar 
semblaven constituir una mena de mini- 
parlament dels joves.
Els cursets continuaven, com el de 
Jaume Aymà sobre Teatre Català o el 
d’August Panyella sobre Història de Ca-
talunya, però les reunions, més o menys 
quinzenals, eren la sal de l’entitat. Una 
conferència d’Anton Canyelles sobre 
partits polítics posava en clar la nova 
qüestió.
L’interès era augmentat pel fet que des 
de la tardor, i especialment el desem-
bre del 1946, l’antiga unitat del GNR es 
desfeia i mentre els uns s’orientaven 
cap a una política de partit, a la Unió 
Democràtica com Benet i Sansa, els 
altres creàvem el Moviment Socialista, 
que tindria el congrés fundacional el 
5 de gener de 1947, al Poble-sec. Des 
d'aquesta data, Pallach, Bellsolell, Ed- 
mon Vallès i Monràs participarien ac-
tivament a Miramar.
Amb això, la polarització ideològica era 
clara i Maurici Serrahima maldaria per 
fer-ne precisament un fonament del seu 
treball conciliador. El grup dirigent ele-
git el 1947 revela aquesta intenció. Al 
costat del president Serrahima hi tro-
bem —per ordre alfabètic— J. Benet, 
M. A. Capmany, E. Casassas, Chacón, 
A. Cirici, A. Pérez, F. Rahola, L. Torras 
i F. P. Verrié.
La influència personal del president 
quedaria desdibuixada si no fèiem men-
ció dels aspectes de companyonia ami-
cal i de diversió, amb gust per la parò-
dia i la facècia. Cal citar el divertit 
comiat a Paquita Granados, que se 
n’anava a Madrid, fet a l’escola Villena, 
i una revetlla al London, que reuní prop 
d’un centenar de persones.
Durant el curs 1946-47, Miramar fou la 
pedrera d’on Josep Benet va extreure 
col·laboradors per a la gran agitació 
nacional, amb el pretext de les festes 
de Montserrat que organitzava la Co-
missió Abat Oliba. Molts de nosaltres, 
com Joan Sansa i el qui escriu, formà-
rem equips que anaven de poble en po-
ble parlant de Catalunya, d’història i de 
cultura, i a gairebé tot arreu érem els 
primers que s'atrevien a parlar pública-
ment en català.
El curs 1947-48 fou potser el més brillant 
de Miramar com a lloc de controvèrsia 
i de les línies unitàries de pensament 
que Serrahima empenyia especialment. 
Hom hi discutí de tot, des de la legiti-
mitat del tirariicidi fins al nom nacional, 
tema sobre el qual el qui escriu tingué 
1 honor de redactar la ponència que pro-
posà conjunta o alternativa la denomi-
nació de Triada dels Països Catalans. 
Les reunions, nombroses, es feien en 
una sala gran del despatx d’ALPE (la 
distribuïdora d’Àlvar Pérez) al damunt 
del Poliorama i s’enriquiren amb l’apor- 
tació d’un nou grup, captat per Maurici

Invitacions 
a conferèn-

cies amb 
esment de 

dues 
de les 

entitats 
que 

hostatjaren 
activitats 

de 
Miramar. us convida a la sessió inaugural del 

ctirs 1948-1949, que tindrà lloc el 

Tàitrehtfeíe, a dos quarts d’on-

ze del vespre, al <London Club»,

i en la qual Alexandre Grici i Miquel Siguan discutiran 

públicament sobre el tema:

«Co m SERA l'EüROPA D’a CI A CINQUANTA ANYS»

Dissabte dia 5 de junv a dos quarts de vuit de la tarda.

U. E C. - Santa Ana, 10.

V. - ' '

,-fis

Serrahima, que procedia de l’àmbit de 
l’antiga Lliga, amb Pau Roig i Santiago 
de Cruylles. Eren els conservadors, en 
diàleg amb socialistes i demòcrates cris-
tians.
Les conferències foren més nombroses, 
i tenien lloc o bé a la Unió Excursio-
nista de Catalunya, del carrer de Santa 
Anna, gràcies a l’amistat i el parentiu 
de Serrahima amb Joan de Cabanyes 
i Borràs, o bé a casa d’Anton Canyelles, 
al carrer de Rosselló, prop de Balmes. 
N’hi hagué d’Alexandre Galí, Josep M. 
de Sagarra, Jordi Sarsanedas, Cèlia Su- 
nyol, Maria-Aurèlia Capmany, Jaume 
Picas, Josep Miracle, Cirici, etc. Cal 
remarcar l'entrada de temes molt ac-
tuals, del moment, als comentaris tea-
trals de Sagarra i el plantejament del 
valor social de la poesia per Sarsanedas. 
Al nou grup dirigent, al costat de Serra-
hima, hi havia J. Benet, M. T. Boada, 
M. A. Capmany, A. Cirici, Pelegrí, A. Pé-
rez, J. Picas, F. Rahola, J. Sarsanedas, 
L. Torras i E. Vallès.
De les activitats marginals, socials i di-
vertides que Maurici Serrahima enco-
ratjava amb interès, cal recordar La 
venjança del rector, muntatge teatral

CONFERÈNCIA

Josep Miracle.

organitzat a la Joieria Sunyer per a ce-
lebrar un treball molt savi de Coll i 
Alentorn sobre la crònica dita de Ber-
nat Boades, i la sessió de putxinel·lis, 
sobre text de Picas, Sarsanedas i el qui 
signa, seguida de ressopó i ball, al nou 
London al carrer Comtal.

El curs 1948-49 augmentaren el grup 
i la freqüència de les reunions, que so-
lien fer-se a la UEC, amb alguna a casa 
de Lluís Serrahima, el pare de Maurici, 
fins que les detencions d’alguns com-
panys dificultaren el desenvolupament 
del curs, per la necessitat de precau-
cions més fortes que les de costum.

Una novetat foren les excursions, a Ri-
poll, a Santa Creu d’Olorda i a Grano-
llers. Hi hagué conferències i lectures 
de Carles Riba, Joan Oliver, J. Vilà Va-
lentí, etc. Afers directament relacionats 
amb les polèmiques ideològiques foren 
la conferència de Serrahima, el març 
del 49, amb YElogi del nostre temps, 
i la polèmica entre Siguan i Cirici so-
bre el tema Europa d’aquí a 50 anys.

En aquest període ingressaren al grup 
director Jordi Carbonell i el dirigent de 
la UEC, Sala.
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Felicitació nadalenca autògrafa —versos i dibuix— de Maurici Serrahima: «Ens hem trobat 
en hores de desastre / i hem fet el que hem pogut, / i a casa el savi i el joier i el sastre / 
hem fet papers de met, I encara més, de mut...»

Durant el curs 1949-50 les tensions d’una 
gent cada vegada més polititzada en di-
reccions de partit portaren a una crisi 
en la qual Maurici Serrahima se sentia 
incòmode. A finals del 1947, quan alguns 
el pressionàvem perquè prengués una 
decisió política que fes de Miramar ja 
no un lloc de discussió i d’estudi sinó 
de presa de decisions, ell no ho va voler. 
Volia preservar el paper d’àrbitre con-
ciliador. Ara pensava què era impossi-
ble de mantenir-lo, però tots el vam 
encoratjar a continuar-lo fent.

Nova gent va incorporar-se com a con-
ferenciants: Jordi Rubió, Jaume Vicens 
Vives —amb el tema polític Cesarisme 
i Octavianisme—, Ramon Planas, Osvald 
Cardona, Rafael Tasis, al costat d’Ale- 
xandre Galí, F. P. Verrié, J. Benet, Ma- 
ria-Aurèlia Capmany —que muntà amb 
el qui signa una polèmica política en-
torn dels noms d’Atenes i Esparta (La 
paraula i la cultura enjront de la polí-
tica i l'acció)— i Maurici Serrahima, 
que parlà d’un tema tan seu com l’Elogi 
de la cortesia, en el mateix moment en 
què tothom es barallava.

Cal remarcar el tema de la Unitat d’Eu- 
ropa com a matèria fonamental de re-
flexió en aquest curs, vista com una 

gran esperança per a la llibertat de 
Catalunya.
El curs 1950-51 esdevingué clar que la 
consolidació del franquisme obligava a 
plantejar les coses d’una manera dife-
rent. D’una banda calia canviar la vida 
de la cultura, institucionalitzant-la fins 
on fos possible, amb les noves societats 
filials de l’Institut d’Estudis Catalans, 
per exemple, i d’altra banda la política, 
institucionalitzant-la resoltament a tra-
vés dels partits.
També convergien sobre la crisi la crei-
xent vigilància governativa i les prohi-
bicions de conferències per a les quals 
hom havia demanat permís, com una 
de M. A. Capmany, així com la necessi-
tat de fer servir locals inesperats i d’ex- 
traradi, com el Círculo de Levante.
Hi hagué algunes conferències com les 
de Galí sobre pedagogia, de Joan Sales 
sobre poesia i de Cirici sobre arquitec-
tura, però el grup es va reduir fonamen-
talment a la tasca especialitzada de «fer 
història».
Ho va inaugurar Maurici Serrahima 
amb un curs d’Història del Catalanis-
me. Com a divertiment, cal citar la 
representació d'Els Jocs Florals de Cam- 
prosa a l’escola Villena.

El curs 1951-52 donà amplitud a la idea 
historicista, amb el curs d’Història de 
Catalunya de Maurici Serrahima i Jo-
sep Benet, al qual participaren des de 
gent d’esquerra com Joan Reventós o 
Porqueres fins a gent de dreta com Pau 
Roig i S. Cruylles. Durant el 52 tingué 
lloc a casa de Joan Reventós, al carrer 
d’Anglí. Aquell any ingressaren al nucli 
dirigent, al costat dels de sempre, Jo-
sep M. Ainaud, Paquita Granados, Mi-
quel Porter i Josep M. Pinyol.
Hi hagué una excursió a Riells, i el qui 
signa acompanyà les visites a l’obra de 
Gaudí i a les ruïnes d’Empúries.
El curs 1952-53 hi hagué encara reu-
nions però era clar que el moment his-
tòric de Miramar, la gran esperança del 
final de la guerra, havia passat. Però el 
gener mateix del 53 Sagarra deia que 
la solidaritat que s’havia produït al vol-
tant de Serrahima continuaria fent ser-
vei per molt de temps.
Ens sembla que l’esperit unitari que ell 
encarnà en aquell context ha estat un 
ferment modèlic per a un fet del qual 
Catalunya pot estar orgullosa: la mag-
nífica cohesió dels seus grans movi-
ments unitaris d’oposició al franquisme, 
que havien de manifestar-se no sols als 
consells —de la Democràcia, la Taula 
de Forces Polítiques, etc.—, sinó parti-
cularment a les assemblees, com la 
Tancada de Montserrat pel procés de 
Burgos i, sobretot, FAs.semblea de Ca-
talunya, del 1971.
Un altre aspecte encara més lligat a 
l’acció personal de Maurici Serrahima 
és el de restabliment de relacions d’a- 
mistat i companyonia entre gent de 
tots els sectors, a través de Miramar, 
que haurà estat molt directament fe-
cund. Els vells companys i amics són 
avui dirigents o parlamentaris del PSC, 
de CDC (no del PSUC, que, llavors, no 
participava a les activitats unitàries), 
d'ERC, d’UDC i d’altres grups petits o 
extraparlamentaris. Això, per força, ha 
de crear a Catalunya un esperit col·lec-
tiu molt favorable, com el que fou po-
sat en relleu amb la redacció i votació 
pels parlamentaris catalans del projecte 
d’Estatut de Sau. D’altra banda, la gent 
de Miramar és abundosa al Consell de 
Cultura de la Generalitat. En l’amistàt 
que els uneix continua vivent l’esperit 
de Maurici Serrahima.

ALEXANDRE CIRICI
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