
LA PRIMERA EPOCA DE 'SERRA DOR'
per Maur M. Boix

La commemoració del vuitè aniversari 
del «Chor Montserratí», l’agrupació dels 
treballadors de Montserrat, el 10 de 
febrer del 1955, s’acabà amb una sor-
presa. A la fi de la celebració tota fa-
miliar, de part de vespre, fou repartit 
als assistents el primer número d’una 
circular, un principi de revista, ente-
rament imprès en català. Modesta, 
tant com agosarada, aquella senzilla 
publicació de quatre pàgines, amb no-
tícies acompanyades de literatura, en-
cetava de fet tota una història. Amb 
una reminiscència ben clara del Viro-
lai verdaguerià, havia pres per nom 
«Serra d’Or». N’havien estat tirats un 
centenar d’exemplars.

UN COP D’AUDÀCIA

L’iniciador, l’home que havia passat*  
tota una nit sense dormir per tenir 
els originals a punt davant la imme- 
diatesa de la data, era Manuel Bar- 
dina. Durament provat per la vida, 
germà d’un dels patriotes morts al 
CADCI el 1934, havia arribat feia pocs 
mesos a Montserrat com a manobre, 
entusiasta i amb una gran capacitat 
de superació, pel seu sentit espontani 
de la bellesa i de l’amistat, ben arre-
lat en un viu sentiment de fidelitat a 
la terra, més que més en aquell temps. 
Els llargs anys que passaria com a 
guarda, obert i amatent, a les places, 
el farien prou conegut i estimat dels 
assidus del santuari. Tenia, i té, tot 
l’afecte posat a Montserrat.

L’endemà de l’estrena, prengué l’exem- 
plar destinat a l’abat Escarré i el pas-
sà per la mà de la Imatge, perquè la 
Mare de Déu donés a la publicació 
«força i una llarga vida», i encara de-
manà al sagristà que el beneís. Els fets

Els fundadors, en una foto de l’any 1956. 
D’esquerra a dreta: Manuel Bardina i Prats, 
Joan Espinach i Torra i Ramon Riera i Casals.

desmentirien l’opinió dels qui deien 
que una revista amb aquell títol no 
podria esdevenir mai gaire famosa.

Manuel Bardina havia trobat a Mont-
serrat companys de treball amb in-
quietuds literàries com les seves. Joan 
Espinach, un administratiu semblant-
ment lletraferit, era en tots els aspec-
tes l’animador d’un periòdic mural bi-
lingüe que, amb els títols successius 
de «Guia» i «Horitzons», després d’un 
parell de números escadussers ja titu-
lats «Serra d’Or», s’atansava a la tren-

tena sortida. Un altre administratiu fe-
rit per les lletres, Ramon Riera, col·la-
borava en tot allò generosament, sem-
pre només en català, això sí, i amb 
unes proses d’estilista molt delicades. 
Aquests tres homes formaren el primer 
nucli animador de la circular que no 
trigà gaire a prendre forma de butlle-
tí i, ben aviat, de revista. Cal afegir-hi 
el record d’Antoni Traveria, ja tras-
passat, l’encarregat del bar, al qual, 
com a president del Cor i home de 
relacions, es degué l’endegament eco-
nòmic de la iniciativa, prop de la im-
premta manresana que s’arriscà a fer- 
se’n càrrec.
Aquell primer número, segons que ho 
comenta Manuel Bardina mateix, ha-
via estat un cop d’audàcia. Es presen-
tà com un fet consumat, sense espe-
rar cap permís ni aturar-se en estudis 
previs. Quasi que tenia un punt d’en- 
tremaliadura.
L’equip inicial de la circular trobà de 
seguida un bon grup de col·laboradors, 
per als versos, per als textos literaris, 
per als dibuixos, per a l’administració, 
a Montserrat mateix i en gent devota 
del santuari. El primer que hi aportarà 
de fora estant una signatura recone-
guda serà Ramon Folch i Camarasa. 
Narracions dins la línia de les «pàgi-
nes viscudes» del seu pare, tan justa-
ment commemorat enguany. També 
s’hi lligaran ben d’hora persones sig-
nificades com Octavi Saltor, Josep Ta- 
rín-Iglesias i Tomàs Roig i Llop, els 
dos primers amb una assiduïtat enca-
ra més accentuada.

TRES ETAPES

És molt interessant de resseguir el 
creixement continu de la publicació.
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Josep María Bailarín, MONESTIR DE MONTSERRAT, tó DE FEBRER DEL 1955

ÍUN0M>0«S- M. BAÍOiNA I í. ¡afí* EN CAP
NÚMERO 1

taJa C-tctna

Tot el món suggestiu, senzill i 
complicat alhora, de mossèn Ba-
ilarín.
Una mena d’història d’Europa 
que acaba en un convent de clau-
sura, il·lustrada amb ninots de 
l’autor mateix.

Joan Bestard, Món 
d’avui i fe cristiana 
Segona edició, revisada i molt 
augmentada, d’un llibre que 
s’exhaurí en pocs mesos i que ha 
estat traduït recentment al cas-
tellà, a cavall entre la sociologia, 
la teologia i la catequesi.

Darrers volums apareguts: 
ENÇA I ENLLÀ DE LA PRE-
GÀRIA, Miquel Estrade.
DE LA RELIGIÓ A LA RELI-
GIÓ POPULARj Lluís Duch.
CONÈIXER DEU, PARLAR 
DE DÉU, Evangelista Vilanova.

Com una guspira sortida del foc abrandat que eter�
nament resta encès en l’amor i espiritualitat que vesso la nos�
tra Santa Muntonya, però també amb la humilitat benedictina 
que ella mateixa transpira, avui, ert aquest jorn memorable 
que commemoro el VIII& Aniversari de la Fundació del "Chor 
Montserrat! ■>, surt a la llum pública, el primer exemplar de 
f SERRA 0'OR> el novell periòdic, que no tindrà altre missió 
que la d'ésser un llaç de germanor entre el mateix <Chor» i 
els seus llegidors, entre els qui volem tindré l'anhel de que 
s'hi comptin el nostre Reverendíssim P. Abat; la nostra Comu�
nitat estimada; els nostres encarregats de les Obres del Mo�
nestir i els Cops dirigents de l'Empresa del mateix- els nostres 
companys dependents i obrers, la Junta i cantaires del <Chor>, 
i els venerats i mai prou recordats Protectors.

Que la Verge Bruna, beneeixi la nostra Empresa, i 
ens uneixi en ella, com en una santa fomília eh honor i lloa 
d'Ella. Axis sia.

ELS FUNDADORS

Pollancredes agullades d obscuri-
tat d'aigua profunda.
Unes fuites s’en desprenen i volen 
sense pressa damunt la flonja llosa 
de! riu aturot.
Sobtils rotllanes s’aixamplen sobre 
l’aigua trencadissa, com sospirs las- 
sats i agonitzonts.
La vesprada s’endinso en el cor de 
la nit novella.
L'aigua s'enfosqueix d’un iiuslre 
sense brill.
Els palets de la ribera, crulxèixen 
sota els peus d’un home.
Mira daci-dallò amb ulls inflats 
i cor neguitejós.
Segueix lo riba; s’entrebanca i cau. 
Una cella li sagna amb un tuf de 
sang bullenta.
Crida; i corn a resposta sent l'eco 
de les seves paraules de lluny, un i 
bon xic defaiiides.
Continua vorejant el riu trenat de 
pollancredes esbeltes i invisibles. 
La nit és atapeïda, com un glop 
de sang presa; i el bon home es va 
allunyant de la seva caseto so-
litària.
Ara, el soroll del nu aixorda amb 
l'esllavissament de l’aigua que es 
revolca contra les roques del peu 
de la resclosa agegantada. 
Esguarda més amb l’esperit que 
amb els ulls, la cortina inflada de 
aigua bramadora, amb la vista 
buida.

Els ulls li cremen d’una lluisor angoixosa; però amb tot, forada la fosca i segueix el seu camí esborrat amb la guia 
de I aigua suara enfollida, ara atemperada. I d’esma va caminant; va caminont, fins que de cop, es deixa caure 
damunt el fanal humit, prop del llit de l’aigua tranquila...
Les primeres clarors del nou dia s’escampen tímidament vers el pregon obisme; i la cloror grisenca esdevé diàfana 
com l’estel del matí, ja engolit per la llum tendra.
L’home es deixondèix, fregant-se els ulls, d’un color moradenc de crepuscle; s’aixeca penosament. Un crit se li esca-
pa de la gorja, —del cor diria!
Sobre el tel de llot de l’aigua morta, una branca forçuda guarda un cos ert; d’infant entercat, immòbil. Agenollat 
i amb els braços enlairats al Cel, el bon home exclama: —Perquè he de viure, oh. Déu meu, si jo tinc la meitat del 
meu cor aturat?... ^mon k;„o, Cotol,

ncrreamanída tu coatíàntía i (‘Insult tnit 
convendm’ant refigíí», -NO RENÏGUÍMi

ít tftfiBC I tu flc»tomio «on »l» a««et» d® la «ecl·lah t'anvtlimeni I rtbaix de to penana; l'embtuHmanl l a 
brutal í direcíe qve et paí framatra a la Sobirana Ma¡e»tat do D¿v. - Por humana dignitat, »¡nd par

PUBLICACIONS
DE L’ABADIA 

DE MONTSERRAT

Entre el febrer del 1955 i el setembre 
del 1959, en sortiren cinquanta-quatre 
números. Les últimes capçaleres apu-
gen el compte fins a cinquanta-set, 
però cal registrar un decalatge de tres 
en un canvi d’any. Una visió ràpida de 
la trajectòria hi pot distingir, si més 
no, tres etapes clarament personalit-
zades. Després de la primera, els ani-
madors de la qual ja ens són cone-
guts, la marxa de la revista rep un en-
fortiment considerable i s’hi fa visible 
un canvi de fesomia amb la interven-
ció de Joan Pelegrí i Partegàs, el met-
ge, l’activista, el permanent guanyador 
de premis als Jocs Florals de l’exili, 
incorporat al món laboral de Mont-
serrat en funcions d’assistent i d’orien-
tador social. Una simplificació còmo-

da pot situar-ne l’aparició a la prime-
ria del 1957. Aleshores, sense menys- 
tenir la influència que hi hagués po-
gut tenir abans, l’etapa inicial abasta 
els dos primers anys, el 1955 i el 1956, 
amb un total de vint-i-dos números. 
La segona, amb el nou animador, com-
prèn també dos anys, el 1957 i el 1958, 
fins a l’entrada del pare Jordi M. Pinell 
com a consiliari, segons que consta al 
número de gener del 1959. La tercera 
va, dins aquest últim any, de gener a 
setembre.

7955-/956

Cal començar dient que, darrera l’eu- 
fòria del primer número, el segon ja 
no fou tot en català. Una prudència 
elemental, amb vista a la continuïtat,
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A l’esquerra, la primera plana 
del primer número 
(un plec de quatre pàgines, 
de 222X320 mm.).

La revista tenia una mida inferior 
a l'actual; era de 174X248 mm.

El canvi de llengua en el nom del mes, 
a la portada, es féu el maig de 1957 

(després, és clar, d'un equívoc «abril»). 
(Dibuixos d’Eudald Molas i Eugeni Cervelló.)

imposava en aquell moment el bilin-
güisme. De fet, llevat d’un parell d’avi- 
nenteses excepcionals, el castellà con-
tinuà present a la circular del Cor 
montserratí al llarg dels cinc anys 
d’història, ni que fos a base d'un únic 
article, a càrrec de l’antic editorialis- 
ta. Però, on la qüestió encara apareix 
més crua, és en el punt de la publici-
tat. La conquesta per al Català als 
anuncis es demostra summament tre- 
ballosa. Val com a exemple el cas de 
l’extraordinari de Nadal del 1956 en 
què, sobre setanta 'anuncis, seixanta- 
cinc apareixen en castellà, tres en ca-
talà i dos, tímids, només amb unes 
inicials.

1957-1958

Ja el novembre del 1956 s’havia arribat 
a publicar tots els textos en català, lle-
vat de l’editorial i de la crònica del 
mes. Aquesta darrera deixarà de ser 
en castellà a partir del març del 1957; 
l’editorial farà també el canvi als nú-
meros de juliol i d’agost següents, però 
des del setembre fins a la fi del perío-
de tornarà al castellà.

Quant a la publicitat, cal arribar al ju-
liol del 1958 per trobar en català els 
dos únics anuncis que hi apareixen de 
resultes d’una reducció dràstica, con-
tinuada correntment en endavant. A

l’extraordinari de Nadal, tanmateix, són 
catalans quinze anuncis sobre quaran-
ta. Un examen detallat podria tenir l'a 
seva gràcia.

A més de la recatalanització en aquest 
doble aspecte, l’influx del doctor Pele-
grí, «reconvertidor» d’una eficàcia de-
vastadora, segons l’encertada qualifi-
cació de Joan Triadú, es fa sentir dins 
d’aquest període en l'enriquiment del 
quadre de col·laboradors. Cada vegada 
més, hi apareix gent important del mo-
ment.

L’any 1957 hi trobem per primera ve-
gada: Joan Triadú (febrer), Miquel Es- 
tradé i Maurici Serrahima (abril), Ra-
fael Tasis (maig), Osvald Cardona i Ed- 
mon Brazés (juny, on també hi surt 
una poesia de Víctor Català que es titu-

la «Serra d’Or»), Alexandre Cirici (ju-
liol), Jordi Cots (agost), Francesc Mas- 
pons i Anglasell, Josep A. Baixeras i 
Noel Clarasó (setembre), Jaume Lorés, 
Ramon Muntanyola i Oleguer Huguet 
(novembre) i Lluís Serrahima amb Jo-
sep Romeu (desembre).

Semblantment, són noms nous l’any 
1958: Llorenç Moyà Gilabert i Jaume 
Casajoana (gener), Josep Lladonosa i, 
signant només amb les inicials, Josep 
Ballarín (febrer), Guillem Colom, Vi-
cenç Tomàs i Xavier Fàbregas (març), 
Josep Fomas, Xavier Polo i Josep Pi- 
nol (abril), Joan Alavedra (maig), Pal-
mira Jaquetti (juliol). Guillem Viladot 
(agost), Pere Català Roca i Núria Albó 
(setembre-octubre), Josep Espar i Mi-
quel Martí Pol (novembre) i Josep Pe- 
rena (desembre).
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1980, celebració dels vint-i-cinc anys. Al centre, Manuel Bardina.
A la dreta del pare abat, Joan Esplnach i, dret a l'extrem, Ramon Riera.
Asseguts, de dreta a esquerra, el doctor Joan Pelegrí, Eudald Molas •—dibuixant de la revista— 
i Josep Massot. Drets al fons, Eugeni Llopart —l’administrador— i Maur M. Boix.

És fàcil de deixar-se algú. N’hi ha que 
només hi surten un cop, d’altres hi tor-
nen esporàdicament, un grup hi resten 
com a col·laboradors d’una secció fixa. 

Una de les fites més remarcables d’a-
quest període fou, al número d’abril 
del 1957, l’antologia titulada «Frag-
ments de poètica d’alguns literats de 
tota Catalunya gran», a base d’una 
trentena llarga d’autors del segle xm 
al xx, sobre un fons amb el dibuix en 
vermell dels Països Catalans i de l’es- 
cut barrat. Ran d’això, l’abat Escarré 
tingué una divertida incidència amb el 
governador Acedo Colunga, la forta 
protesta del qual restà sense conse-
qüències.

Segons una butlleta de subscripció in-
closa al número de març, «Serra d’Or» 
es presentava com la revista circular 
del «Chor Montserratí», «al servei del 
més noble ideal de cultura, pau i ger-
manor dels cantaires, protectors i la 
resta dels obrers empleats del Mones-
tir de Montserrat». El preu indicat era 
de 60 pessetes l’any.

1959

El número de gener anunciava, dins 
un requadre, el nou cos de redacció. 
L’encapçalava com a consiliari, Dom 
Jordi M. Pinell; n’era redactor en cap, 
Joan Pelegrí; hi apareixien com a re-
dactors els tres fundadors, Manuel Bar-
dina, Joan Espinach i Ramon Riera; i 
com 'a col·laboradors de secció: Dom 
Romuald M. Díaz, Dom Beda M. Mo- 
ragas, Dom Miquel M. Estradé, Dom 
Hilari M. Raguer, Octavi Saltor, Joan 
Triadú, Osvald Cardona i Fèlix Llaugé. 

El pare Jordi ja havia col·laborat a la re-
vista, amb una poesia, el març del 1956. 
Els altres monjos, més tardans, havien 
anat ocupant espais fixos: temes bí-
blics, litúrgia, espiritualitat, crònica 
d’Església. També en tenien els altres 
col·laboradors esmentats: crítica de lli-
bres, crítica literària, qüestions de 
llengua, divulgació científica. El qua-
dre denotava, de tota manera, una més 
gran intervenció del monestir. També 
resultava significatiu que ara siguin

El darrer número de la primera època.

anunciats a «Serra d’Or» els sumaris 
dels números de «Germinabit», la cir-
cular dels antics-escolans de Montser-
rat, dirigida un temps per Josep Benet 
i arribada a una plena renovació, grà-
cies al dinamisme d’un equip d’univer- 
sitaris —Ramon Bastardas, Max Em- 
manuel Cahner, Albert Manent— que 
hi van aconseguint col·laboracions de 
gent ja famosa, o que ho serà, com 
Jordi Rubió, Ferran Soldevila, Agustí 
Duran i Sanpere, Pere Bohigas, Oriol 
Bohigas, Jordi Carbonell i Jordi Ma- 
luquer, a més de Joan Triadú, Maurici 
Serrahima, Francesc Maspons i Angla- 
sell, Miquel Estradé i Osvald Cardona, 
col·laboradors a totes dues bandes.

La tònica d’aquesta darrera etapa con-
tinua pràcticament la de la segona. En-
tre els noms nous hi trobem: Fran-
cesc Nel·lo (gener), Ferran Canyameres 
(març), Carles Riba (abril) i Marià Vi- 
llangómez (juny). Tot, vist des d’avui, 
fa l’efecte d’una fase de transició que 
propicia el salt, de moment encara im-
precís, a la segona època.

UN FORAT DINS LES BOIRES

Així, al número de. setembre apareixia 
un avís, ben requadrat, en què «Serra 
d’Or» anunciava «amb joia» la seva 
propera fusió amb «Germinabit». En-
tre els diversos motius que aconsella-
ven de fusionar les dues circulars mont- 
serratines, hi havia el desig de servir 
millor i més àmpliament els lectors 
d'ambdues. Des del mes d’octubre, 
l’equip literari de «Germinabit» es fa-
ria càrrec de la direcció de «Serra 
d’Or». Dins la nova època, «Serra d’Or» 
continuaria essent la circular del «Chor 
Montserratí». A més de les seccions ja 
contingudes a «Germinabit», mantin-
dria la secció d’espiritualitat i el but-
lletí del santuari.

De fet, ultra el canvi de presentació, 
començà una cosa nova. Els homes de 
la primera hora s’hi trobaren despla-
çats. Els sabé -greu, evidentment. Pot-
ser, més que res, per la forma. Manuel 
Bardina també confessa, tanmateix, que 
se sentí cofoi de deixar l’obra en tan 
bones mans, a uns intel·lectuals que 
se’n sabien solidaris. Ho compara amb 
el cas d’un fill de pares pobres que es 
va tornant ric i acaba sobrepassant els 
pares. També li abellí personalment 
d’estalviar-se en endavant les incomo-
ditats de coaccions i anònims i malde-
caps amb la policia. Però la cosa que 
sempre li ha fet més goig, i una legíti-
ma vanitat, és la supervivència de la 
revista. I ho resumeix amb una imatge 
que deixa veure ben clar el seu íntim 
acontentament per la missió acompler-
ta. Diu que l’aparició de «Serra d’Or» 
el 1955, ara ha fet vint-i-cinc anys, obrí 
un forat dins les boires de la post-
guerra dolorosa del nostre esperit.

Encara que no pas del tot, les boires 
han estat esvaïdes. — MAUR M. BOIX.
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