
alguna cosa falla a "Serra dOr
per Estanislau Torres.

Fa un grapat d’anys (deu, dotze, quinze, 
potser?) que gran part del contingut de 
«Serra d'Or» tractava, gairebé exclusiva
ment, de temes literaris.
Aquest fet no ens ha d’estranyar. «Serra 
d’Or» en aquell moment equivalia a un re
fugi, a un reducte..., i la literatura era 
(com van ser-ho en determinades èpoques 
l’excursionisme i les sardanes, per exem
ple) un dels pocs instruments de què dis
posàvem per defensar la nostra perso
nalitat.
Anys després, i de manera gradual, les 
coses van anar —han anat— canviant i 
«Serra d’Or», com és lògic, ha perdut aquell 
caràcter de reducte... S’ha convertit en una 
revista minoritària de «país normal», tot 
i que la normalitat de què gaudim no sigui 
encara, ni de molt, la d'un país tan normal 
com voldríem.
Sigui com sigui, és innegable que, com a 
conseqüència del canvi que hem experimen
tat, la dedicació que hi havia en relació 
amb la literatura ha minvat. I ha minvat 
ostensiblement. Podem dir que s’ha inten
tat assolir un equilibri que en anys ante
riors no era possible o, per dir-ho més 
exactament, que no era recomanable.
Tanmateix, ara hi ha qui sosté que hem 
arribat a una situació contrària. Em refe
reixo que hi ha qui es queixa que si bé 
en determinats moments (no pas massa 
allunyats) els no interessats exclusivament 
Per la literatura trobaven «que s’hi par
lava massa de llibres i de temes literaris», 
ara els qui s’hi interessen troben que se 
n’hi parla poc.
Jo no crec que se n’hi parli poc i sóc par
tidari de tendir més cap a un equilibri... 
Però sí que opino que, de la literatura, se 
n’hi parla amb poc rigor. Millor dit: no és 
Que cregui que falta preparació, en gene
ral, sinó que a parer meu hi ha una mena 
he rar exclusivisme que fa que hom hi 
dediqui molt sovint espais a determinats 
autors i a determinades obres i que no 
Parli gens —o molt poc o molt tangencial
ment— d'altres obres i d’altres autors.
Caldria, potser, en exposar aquesta lamen
table particularitat, donar a conèixer alguns 
exemples, però no crec que calgui confec
cionar cap estadística, s’inó posar en relleu 
una situació que, almenys per als iniciats, 
no requereix l’aportació de dades concretes. 
I bé, aquesta realitat (fàcilment compro
vable i que no sóc sol a detectar), a què 

oeeix? Es tracta d’un inesperat desconei

xement de llibres i autors? Es tracta d’una 
estratègia que té per objecte condemnar a 
l’ostracisme autors i obres que són consi
derats de poca qualitat? És, simplement, 
una qüestió de simpaties —o antipaties— 
personals? Té relació amb la militància po
lítica d’alguns autors o amb la tendència 
que, lògicament, respiren les seves obres? 
Es podrien aventurar més preguntes, però 
crec que les exposades ja poden constituir 
un motiu de preocupació. No ens fan ado
nar, aquestes preguntes, que alguna cosa 
falla a «Serra d'Or»?
Naturalment, si «Serra d'Or» fos una re
vista «com les altres» potser fóra inoportú 
demanar responsabilitats o denunciar un 
determinat estat de coses. Però «Serra 
d’Or» és un cas a part. Fa alguns mesos, 
precisament, es va celebrar a l'Ateneu 
Barcelonès un acte públic, del qual es féu 
ressò la premsa diària, on em va semblar 
entreveure un desig de recordar el caràc
ter de resistència que va tenir i de recor
dar, sobretot, que continuava essent una 
publicació que pertany «una mica» a tots 
nosaltres.
Ara bé: si és que és així, si és que aquesta 
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impressió obeeix a una realitat, si és que 
hom desitja que «pertanyi» una mica a 
tots nosaltres, tots els escriptors hi han 
de tenir cabuda com hi han de tenir cabuda 
les obres de les quals són autors.

Recordo que, en determinat moment, molts 
escriptors (entre els quals em compto) es 
pot dir que ens vam veure obligats (les 
circumstàncies manaven) a recensionar, per 
a «Serra d’Or», una gran quantitat de lli
bres. El fet potser era incongruent, perquè 
és ben veritat que ser escriptor no pressu
posa ser un bon crític. Però malgrat les 
falles (que n'hi havia) «calia fer-ho», i ho 
fèiem perquè era indispensable donar su
port a uns autors que, com ara, contri
buïen en la mesura de les seves possibili
tats en el manteniment i en la continuïtat 
de la nostra literatura. I si, com és lògic, 
no s’evitaven sistemàticament les crítiques 
desfavorables, sí que es tenia una cura 
extremada a evitar les omissions.

El que llavors no hi havia eren els silen
cis, aquests grans silencis que es detecten 
avui, i cada cop més, a les pàgines literà
ries d'aquesta, almenys teòricament, revista 
«nostra»...
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