
Per evocar, més que no per perfilar o per resumir la historia de «Serra d’Or’» fins ara, hom va 
decidir de presentar, en un plec miscellani, treballs de tots aquells qui, durant molts anys o bé 
només breument, van pertanyer al Consell de Direcció de la revista. Al moment de publicar-lo 
—completat pels comentaris externs de Josep Fauli i de Julia Guillamon— hem de fer esment 
deis qui entre ells, perqué són morís, res no han pogut aportar-hi: Alexandre Cirici —el record 
del qual es fa prou vistent tanmateix al treball d’Alicia Suarez i Mercé Vidal— i Antoni de Ros- 
selló. També volem excusar que, per raons personáis, siguin absents de la llista Jordi Carbonell 
i Josep Termes. SOBRELA GÉNESII ELS PRIMERS ANYSDE "SERRA D'OR”

per Ramón Bastardes i Porcel

Els vint-i-cinc anys de «Serra d’Or», que 
ara commemorem, poden ser una bona 
ocasió per a parlar deis orígens de la re
vista, que es remunten a anys anterlors 
a la seva real aparició, i deis seus primers 
anys de vida. Em caldrá referir-me en pri
mer lloc a la revista que la precedí i que 
en certa manera la conforma, «Germinabit».

«GERMINABIT», UNA PUBLICACIÓ 
AMB POSSIBIL1TATS INSÓLITES

Cap ais anys 1954-55, els meus estudis a 
la Facultat de Ciéncies Químiques de la 
Universitat de Barcelona, i el clima polític 
de resistencia al régim que s’hi respirava, 
em van portar a la coneixenga de Max 
Cahner, company de curs, de Josep Benet, 
d’Albert Manent i d’una colla d’estudiants 
d'altres facultáis que participaven en acti- 
vitats culturáis o polítiques. En ocasió 
d’una carta, que havia redactat Cahner, 
adrecada al nunci del Papa, en la qual 
féiem una defensa apassionada deis drets 
de la llengua catalana, l’abat Aureli M. 
Escarré, que en va teñir coneixement, va 
cridar a Montserrat els estudiants que la 
signávem. Assistírem a ['audiencia, si no 
ho recordó malament, Narcís Bonet, Max 
Cahner, Enríe Lluch, Albert Manent, Lluís 
Porqueres i jo mateix. L’entrevista, a part 
de servir-nos per a constatar la passió que 
per la política i la seva influencia sobre la 
cultura catalana sentía Escarré —cosa que 
em va impressionar molt—■, va ser motiu 
també perqué li suggeríssim la possibilitat 
que, emparant-se en el Concordat, Mont
serrat acollís una revista en llengua cata
lana que permetés la participació deis lite- 
rats i deis intellectuals del país. La realit- 
zació d’aquesta idea no va semblar, de mo
ment, gaire factible.

Cap a l’any 1956, per mitjá de Nemesi 

Sola •—que era forner del meu barrí de la 
Concepció—, vaig entrar en contacte amb 
la Unió Escolania de Montserrat (UEM). 
Sola, que era cap de l’Agrupament Escolta 
Abat Marcet i membre de la junta de la 
Unió, em va parlar de «Germinabit», el 
butlletí-circular que l’entitat publicava, ín- 
tegrament en catalá, per ais seus afiliats, 
i de les dificultáis que tenien per fer-fo 
sortir amb regularitat i d’una manera prou 
digna. De la relació amb Sola sen seguí 
una curta vinculado meva a l’escoltisme, 
al seu agrupament, i Finid de la meva 
collaboració a «Germinabit».

L’any 1955, després de nou mesos de para- 
lització de la publicado, havia estat nome- 
nat director Joan M. Aragonés, que acon
seguí que al llarg de l’any següent tornes- 
sin a aparéixer números mensualment, ex
cepte en tres casos en qué foren bimes- 
trals. El contingut, tant en temes com en 
collaboradors, continua essent l’habitual 
(espiritualitat, cant litúrgic, música religio
sa i activitats de l’entitat); els collabora
dors eren, básicament, membres de la UEM 
o monjos de Montserrat. Pero al número 
de desembre la cosa va canviar: hi havia 
treballs de Jaume Lorés, Enríe Lluch, 
Eduard Cardona, Agustí Duran i Sanpere 
i Raimon Galí. Poc abans, havíem organit- 
zat un equip executiu, constitu'ít per Ne
mesi Sola, Eduard Cardona i jo mateix. 
Intentaríem de donar una altra dimensió 
i un altre interés a Túnica publicado pe
riódica que, íntegrament en catalá, sortia 
a Barcelona, i que podia arribar a un públic 
més ampli que el deis socis de l’entitat 
que Teditava. L’any següent, el 1957, apor- 
távem nous collaboradors: Maurici i Lluís 
Serrahima, Jordi Bonet, Osvald Cardona, 
Llorenc Gascón, Josep Fornas, etc., i jo 
vaig continuar encarregant-me de la pre
parado de materials per a la impremía, del

«Germinabit» vol dir «germinara». 
L’existéncia mateixa de «Serra d’Or» 
testimonia que la promesa no era vana.

maquetatge i de la revistó de proves. Cal 
fer constar també que la nostra tasca era 
duta a terme amb la participació, el con
sell i Testímul de Josep Benet, antic es
cola de Montserrat i fundador de la re
vista (maig de 1949).
Peí marg d'aquell any vaig haver d’anar 
a Lleida per fer el servei militar (que aca
baría peí juliol de 1958). Aleshores vaig 
demanar a Eduard Cardona i a un altre 
amic universitari, Ramón Garrabou, que 
s’ocupessin successivament de la publica
do en la meva abséncia. De tota manera, 
pero, jo aprofitava els permisos (Testada 
a Barcelona per ocupar-me del muntatge 
final deis números i de les gestions amb 
la impremía.



LA TRANSFORMACIÓ DE «GERMINABIT»

L’estiu de 1958, havent estat llicenciat del 
servei militar, vaig proposar a Max Cahner 
de fer-nos carree, conjuntament, de la re- 
dacció de la revista i constituir un equip 
que la dinamitzés i l’estructurés, sempre 
en collaboració amb Josep Benet, a qui un 
any abans havia estat confiada la direcció 
de «Germinabit». Del nostre acord, en re
sulta una nova dinámica de la revista, que 
s’iniciá amb el número de desembre de 
1958. Entre els nous collaboradors cal ci
tar, per la seva participació posterior a la 
secció literaria, Albert Manent i J. V. Foix.

A primers de gener de 1959, l’abat Escarré 
ens rebé en audiencia, Cahner i a mi, 
a Barcelona. Se'ns mostrá decidit a donar 
cobertura, legal i económica, a «Germina- 
bit» per tal que fos una revista de cultura 
d’interés general i un instrument de su
plencia de qué Catalunya estava mancada. 
Vam tractar d’aspectes legáis i de la ne
cessitat d’obtenir (licencia eclesiástica del 
bisbat de Barcelona (a partir d’aquell mo
ment la revista sortí amb peu d’impremta 
de Montserrat i amb número de Dipósit 
legal) i de la connexió amb Montserrat (en 
aquella época Miquel Estradé va ser nome- 
nat representant de l’abadia, és a dir, con
siliari de la publicació). I vam parlar també 
deis aspectes económics: l’abat ens digué 
que Montserrat es faria carree de les pér- 
dues del primer any.

A mitjan gener, en una reunió de la Junta 
de la UEM, em va ser proposat de ser no- 
menat director. Vaig acceptar l’oferiment, 
pero de fet quedá constituida una direcció 
conjunta amb Cahner, en la qual jo era 
responsable davant la Junta de la Unió i 
tots dos ho érem davant Montserrat. Un 
acord amb Benet assegurava també la con- 
tinuítat de la seva collaboració.

Amb data 1 de juny de 1959, veient que 
per motius de salut no ens era possible 
de teñir amb l’abat Escarré l’entrevista 

acordada en la nostra visita de comenpa- 
ment d’any, li adrepárem una carta-infor
me. Es tractava de fer un balan? del fun- 
cionament de la revista i d’engegar els 
mecanismes económics que permetessin 
de fer cara a les obligacions futures, ja 
que, com estava previst, la UEM havia es- 
gotat el pressupost. En aquell escrit expli- 
cávem com s'anava portant a terme l’es- 
tructuració de les seccions, encomanades 
a persones que considerávem idónies. Hi 
déiem també que els treballs arribaven 
amb abundancia, cosa que ens permetia de 
donar més unitat ais números, pero que 
«tot i aixó, "Germinabit” no és, ni de bon 
tros, alió que ens proposem que siguí». 
Aquell any havien sortit els números men- 
sualment, i havíem tingut interés a comp- 
tar, al costat de firmes prestigioses, amb 
gent de la nostra generació, «com a signe 
d’una continuítat necessária». Sense cap 
campanya de subscripcions, perqué Mont
serrat, per tal d’evitar publicitat, no havia 
cregut convenient d'autoritzar-ho, la xifra 
de subscriptors sobrepassava els mil, una 
tercera part deis quals no eren socis de 
la Unió. Insistíem a fer la campanya, pels 
conductes que ens semblaven més eco
nómics i discrets, i a incloure més publi
citat a les pagines de la revista.

CAP A LA UNIFICACIÓ DE LES 
DUES REVISTES DE MONTSERRAT

Al costat de «Germinabit» hi havia «Serra 
d’Or», Circular del «Cor montserratí»; de- 
guda a la iniciativa d’un petit grup de 
treballadors del santuari, era una publi
cació de carácter més marcadament con- 
fessional i de temática entre religiosa i 
literária, sota la plena direcció del mo
nestir, amb Jordi Pinell com a consiliari. 
Modesta de tipografía i amb maquetació 
artesanal.

Per aquelles mateixes dates, a mitjan 1959, 
Estradé ens insinué la possibilitat que 
Montserrat emparés en endavant una sola 

revista, possiblement «Serra d’Or», pero 
amb la direcció i els continguts de «Ger
minabit». En principi, la ¡dea no ens entu
siasmó, perqué les dues publicacions te- 
nien carácters i ambicions ben diferents, 
i, en conseqüéncia, es dirigien a lectors 
també diferents. Es tractaria de mantenir 
el títol i el format de «Serra d’Or» (format 
en quart, en lloc del format próxim al 
Din A-4 de «Germinabit») i de confiar les 
funcions de consiliari a Jordi Pinell. És 
a dir, més que fer una nova revista es 
faria fer un canví brusc a una revista exis- 
tent, i amb una imatge determinada. El 
mes d’agost, Estradé ens va comunicar 
que havia estat decidida la fusió de les 
revistes a partir de (octubre d’aquell ma
teix any.

En aquesta situació, Cahner i jo no vam 
fer sino demanar que es mantingués el 
format de «Germinabit», la dignitat deis 
anuncis, el consiliari que hi havíem tingut 
fins en aquell moment, o bé els dos consi- 
liaris que ho havien estat a les dues revis
tes, i que, si fos possible, s’allargués el 
moment de la fusió fins al comenc de l’any 
següent. Les nostres propostes foren ac- 
ceptades, excepció feta de l’ajornament de 
la fusió. D'acord amb una posterior soili
citud nostra, que no estávem convencuts 
de mantenir el títol d’una de les dues re
vistes, va ser acceptat també que, a la 
capcalera de «Serra d’Or», figurés l’aclari- 
ment de «segona época».

El número d’agost-setembre de «Germina- 
bit», que per la seva complexitat sortí amb 
un endarreriment considerable a final de 
novembre, fou dedicat, com a extraordi- 
nari, a Caries Riba, mort el 12 de juliol. 
En les seves setanta pagines recollia fir
mes molt representativos de literats i de 
crítics de la literatura catalana. A la pá
gina del sumari, una nota redactada de 
comú acord per Montserrat deia: «L’equip 
de redactors que fins ara treballava a 
"Germinabit" s’encarregará en endavant 
de la circular "Serra d’Or”, de la qual s'ini-

Llibres a VAbast
Mil nou-cents 
vuitanta-quatre: 
radiografía 
d’un malson
Miquel Berga
Llibres a l’Abast, 195,128 págs.

Un estudi minuciós i documentat 
sobre la famosa novel-la d’Orwell 
i la Influencia que en ella va teñir 
l’aventura catalana de l’autor 
durant la guerra civil.

Pere Quart, poeta 
del nostre temps 
Antoni Turull 
Llibres a l’Abast, 197,240 págs.

El gran poeta Pere Quart, 
revolucionan, insubmís, 
entranyable, creador indiscutible, 
és estudiat per primera vegada 
en tota la seva amplitud.

De venda a totes les llibreries.
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1964. El petitíssim despatx i magatzem de «Serra d’Or», rellogat en un pis del carrer deis Banys Nous.
A la foto de l’esquerra, al costat de rotlles de paper d'embalar, l’enyorat corrector Eduard Artells.
A la foto de la dreta, Ferran Javaloyes, que maqueta la revista, i Jordi Sarsanedas, que tot just s’ha incorporat a la seva feina. (Fotos: I. Calaf.)

ciará una segona época. Procurarem de 
donar-l¡ l’orientació que ara tenia "Germi- 
nabit”, i d’introduir-hi les millores que ja 
teníem pensades per a la Circular de la 
Unió. (...) Les raons del canvi poden haver 
estat diverses, peró sempre hi ha hagut, 
per damunt de tot, el desig de servir mi- 
llor.» Una altra nota apareixia a l’antic 
«Serra d'Or» (núm. 57, setembre de 1959, 
página 8): A part de recalcar que la publi- 
cació continuaría essent la circular del 
«Cor montserratí», deia que contindria to
tes les seccions que ja tenia «Germinabit», 
atés que «des del mes d'octubre, l’equip 
literari de "Germinabit" es fará cárrec de 
la direcció de "Serra d'Or”».

PRIMERES DIFICULTAIS LEGALS
El dia 29 d'octubre de 1959, la impremía 
Palau-Codonyers de Santa María de Bar
bera, que havia fet l’antic «Serra d’Or» (de 
«Germinabit», se n’encarregava Gráfiques 

Marina), fou objecte d’una inspecció de la 
Delegado d’lnformació i Turisme de Bar
celona i els inspectora aixecaren acta per 
manca de permisos de publicado i de cir
culado de la revista. La maniobra anava 
evidentment dirigida contra la nova publi- 
cació, que havia estat anunciada a l’últim 
número de l’antiga: tot i que a la impremía 
es trabaren altres irregularitats, l’acta no
més parlava de «Serra d’Or». Per consell 
deis mateixos inspectors, l’impressor pre
senté recurs, juntament amb un escrit del 
monestir que defensava la publicado com 
a premsa de l'Església.

En aqüestes circumstáncies, la impressió 
del primer número del nou «Serra d’Or» 
va quedar aturada. Fou convenient de re- 
plantejar la seva situado legal i, fins i tot, 
per part de Montserrat, es va parlar de 
canvis d’enfocament de la circular. Caldria 
demanar la llicéncia eclesiástica a base de 
convertir la revista en órgan de la Confra-

ria de la Mare de Déu de Montserrat, enti- 
tat que tenia més personalitat jurídica que 
el Cor montserratí. Vaig presentar al bis- 
bat la instáncia corresponent de l'Abadia. 
Rápidament, el 29 de novembre, el bisbat 
decreté l’autorització, signada per Narcís 
Jubany, bisbe auxiliar i vicari general, i 
nomená censor habitual el canonge Cebriá 
Montserrat. Era una autorització per a pu
blicar una revista religiosa (sic), patroci
nada per la «Pontificia y fíeal Cofradía de 
Nuestra Señora de Montserrat». Poc des- 
prés, Estradé ens havia concretat en una 
carta com hauria de constar a la revista el 
peu d'impremta del Monestir de Montser
rat, l’entitat patrocinadora i la llicéncia 
eclesiástica, com també la indicado de «Di
rector: Jordi M. Pinell». Aixó havia de teñir 
uns efectes de cara a les autoritats, peró 
també comportava unes altres connota- 
cions que no ens van semblar convenients, 
i ho vam dir. Com que l’autorització del 
bisbat no condicionava aquest aspecte, en

el pintor tortosi 
ANTONI CASAN OVA

el pintor tortosí
ANTONI CASAN OVA

GERARD VERGÉS

Aquest Ilibre vol ser la reivindicació 
d'una de les figures catalanes més 
¡I.lustres i més ignorades de l'art de la 
segona meítat del segle XIX,
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una entrevista posterior a Montserrat vam 
arribar a l’acord de mantenir el nom de 
consiliari.

L’ORIENTACIÓ DEFINITIVA
DE «SERRA D’OR»
A la darreria de l’any 1959, vam teñir una 
nova entrevista amb l’abat Escarré, a Mont
serrat, i li vam explicar com pensávem que 
havia de ser «Serra d’Or», amb l'orientació 
que de fet va anar prenent després, i ens 
hi va donar el seu acord. Pinell, que hi va 
ser present, ens ho confirmava en una 
carta posterior.
Per part de Montserrat hi va haver interés 
que els treballs no tinguessin un to parti
dista, amb expressions conflictives, i que 
el contingut fos, si més no, defensable peí 
monestir. Respecte al grau de confessiona- 
litat, no sempre estávem d’acord: créiem 
que la secció amb treballs de Montserrat 
no havia de ser molt extensa en proporció 
amb altres seccions també importants, 
pero vam acceptar el criteri del monestir. 
Demanárem, davant el cas d’un article so
bre la preparació per a la Primera comunió 
adrecat evidentment a un públic més res- 
tringit del que preteníem aconseguir, que 
els consiliaris acordessin préviament amb 
els coilaboradors els temes a tractar i 
evitessin així situacions enutjoses. Consi- 
derávem que, sobretot al comengament de 
la revista, calía fer un esforc per definir-la. 
L’estructuració orgánica de «Serra d’Or» 
presentava unes característiques peculiars 
entre, duna banda, els responsables d’o- 
rientar la publicació i aconseguir el con
tingut adequat en l’exercici de les funciDns 
de direcció i, de l’altra, la institució titular 
de la revista, que, a més d’assumir-ne la 
responsabilitat económica, també era res
ponsable políticament i jurídicament deis 
continguts. Nosaltres procurávem, d’acord 
amb els autors, evitar tot el que podía ser 
cónflictiu, cosa sempre bastant subjectiva, 
i Montserrat, que rebia els origináis o les 
proves de tot el material a publicar, hi 
feia les seves observacions.
Respecte a l’actuació del censor eclesiás- 
tic, Cebriá Montserrat —humanista, traduc
tor de la Fundació Bíblica Catalana i de la 
Bernat Metge—, peí que recordó, les inter- 
vencions van ser poques i més aviat de 
matís. En morir, el juny de 1962, seria suc- 
ceít peí doctor Antoni Briva —futur rector 
del seminari de Barcelona i, el 1967, bisbe 
d’Astorga—, el qual es limitaría a mirar 
els articles que, per indicació deis monjos, 
semblessin més delicats. El censor per 
part del monestir era Agustí Vila-Abadal, 
succeít més tard per Maur M. Boix, secre
tan de l’abat Escarré.
Quant ais coilaboradors gráfics, cal dir que 
el disseny del títol de la revista fou enco- 
manat a Alexandre Cirici i que les maque- 
tes deis dos números que van sortir l’any 
1959 eren de Joaquim Horta, que havia fet 
la del número de «Germinabit» dedicat a 
Caries Riba. En tombar l’any, vam canviar 
d'impremta, ais Tallers Gráfics María Gal- 
ve, del carrer del Carme, i durant una Bar
ga temporada Julia Mumbrú porta a terme 

la diagramació de la revista, amb un carác
ter més sobri i de contingut més dens que 
abans.

Peí gener de 1960 la revista va quedar es
tructurada en seccions de la forma se- 
güent: Rera un article inicial de Montserrat, 
seguía la secció a cura també deis monjos 
que prendria diversos títols —«Litúrgia», 
«Crónica del món católic», «Espiritualitat», 
«Temes bíblics», etc.— fins a restar tots 
unificats, peí juliol de 1962, sota l’epígraf 
general de «L’Evangeli i el temps»; «Les 
lletres», que abans s’havia dit «Els llibres» 
i va quedar encomanada a J. V. Foix i a 
Albert Manent; «Arts plástiques», a cárrec 
d'Alexandre Cirici; «Disseny-Arquitectura- 
Urbanisme», dirigida per Oriol Bohigas. En 
aquell número inicia també una collabora
ció fixa Jaume Vicens i Vives, que, amb el 
títol «L’espill deis dies», la portá endavant 
malgrat la seva malaltia fins al mes de 
juny, en el qual va morir, el dia 26. Con- 
tinuaven sortint les antigües seccions de 
«Germinabit»; «El teatre», a cárrec de Jor- 
di Carbonell; «La música», per Francesc 
Miracle fins ai mes d’agost, en qué el 
substituí Josep Soler, que el desembre de 
1962 faria pas a Sebastiá Benet; «Historia 
i Arqueología», inicíalment a cárrec d’Agus- 
tí Duran i Sanpere; «De lingüística», per 
Eduard Artells, i la secció d’«lnformació 
cultural», que assumí Jordi Pujol, junt amb 
la feina de relació amb els corresponsals 
comarcáis que després confiá a Miquel 
Xancó (anys després, la secció passá a 
dir-se «L’actualitat catalana» —gener de 
1964—■ i, a continuació, «Vida catalana»]. 
També continué apareixent el «Butlletí del 
Santuari», que, per suggeriment de l’abat 
Escarré, passá a ser un full, doble o sen- 
zill, deslligat de la revista, a partir del 
número de marg-abril d’aquell mateix any 
1960.

Peí febrer va sortir una nova secció, titu
lada «El món concret», de temes sócio- 
polítics i de pensament, dirigida per Josep 
Benet, el qual hi reprengué regularment, 
a partir del número 3-4 de 1960, l’apartat 
«Notes i comentaris» que havia iniciat a 
«Germinabit» el juny de 1959; més enda
vant l’ajudá Jaume Casajoana. També va 
aparéixer com a nova la secció doble «Geo
grafía i Economía», amb la primera part 
a cárrec d’Enric Lluch, que ja havia parti- 
cipat a «Germinabit», i la segona, que l’any 
següent quedé com a secció autónoma, a 
cárrec del seu germá Ernest.

Al número doble de marg-abril, Foix ini
cia unes notes de tria i glossa de textos, 
d’aparició regular, amb els noms de «Text 
d’altri» o «Documents propis». Al número 
de maig, Miquel Porter inicia la seva sec
ció «El cinema». Al número d’agost, co
ntenga dins «El món concret» un apartat 
que, amb el títol d’«EI lector diu...», reco
lija les caries adregades a la redacció; 
a partir del juliol de 1961 tindrá carácter 
de secció independent.

L’any següent, un parell de números extra
ordinaria, dedicáis a Jaume Vicens i Vives 
i al románic, considerablement ¡Ilustráis, 
marquen una tendéncia que de mica en



mica s’anirá imposant a la revista. Conti
nua augmentant el nombre de nous colla- 
boradors.
Jo dedicava a la teína tots els matins 
—tora d’alguna petita atenció ais estudis, 
que havia deixat bastant abandonats. Amb 
Cahner ens telefonávem llargament cada 
día i ens reuníem tres o quatre cops a la 
setmana, generalment després de sopar, 
discutíem cada número i despatxávem la 
correspondencia. H¡ havia, a més, les fre- 
qüents pujades de dissabtes a la tarda o 
diumenges a Montserrat, i també ens calía 
assistir a un mínim de reunions amb els 
collaboradors, especialment els de la sec- 
ció de lletres, a can Foix.
El nombre de subscriptors va anar creixent 
a un ritme considerable, tot i els escassos 
mitjans de difusió. Sobre els 1.300 subs
criptors del principi, al final de l'any 1960 
havíem sobrepassat els 2.500. El tiratge 
havia augmentat en la mateixa proporció: 
els 2.200 exemplars del primer número 
havien passat a 3.900. L'any 1961 l’augment 
va ser més notable: els subscriptors pas- 
saven de 4.000 i el tiratge era de 5.900 
exemplars.

LA CRISI, O LA IMPOSSIBILITAT
DE TRENCAR EL PACTE
De tota manera, la situació económica de 
la revista continuava essent deficitaria. Es 
produíen friccions amb Montserrat en 
qüestions administrativos. Ho complicava 
el fet de no teñir ben establert un acord 
de distribució de funcions. A mitjan 1961, 
Jordi Pinell va provocar una crisi de con- 
fianca en la nostra direcció.
El dia 19 de juny, Cahner i jo, acompa- 
nyats peí meu germá Enric, havíem pujat 
a Montserrat per tractar aspectes concrets 
de l'administració comercial, de la qual 
havíem de fer-nos carree. Ben altrament, 
Pinell ens va dir que havia decidit de pres
cindir de nosaltres en la direcció de la 
secció literaria, que assumiria ell personai- 
ment amb un nou equip, perqué havia re- 
but moltes critiques. No es tractava, pero, 
de censurar un aspecte concret de la nos
tra gestió, sino de modificar les funcions 
de les dues parís tal com havien estat pac- 
tades, basant-se en una interpretado de 
la historia de la revista allunyada deis fets 
reais. Era un trencament, plantejat de sob- 
te, sense que haguessin aflorat fins alesho- 
res discrepáncies serioses en la direcció 
de la revista.
La situació va ser analitzada a Barcelona 
amb els nostres collaboradors més pró- 
xims, a instancia deis quals vam redactar 
un informe sobre la historia de la revista 
¡ les funcions que hi havíem exercit, docu- 
mentat amb més de dues-centes cartes de 
la nostra correspondencia amb Montserrat. 
Pinell —que, evidentment, no podía actuar 
peí seu compte— va teñir entrevistes amb 
els més importants collaboradors: Carbo- 
nell, Benet, Bohigas, etc. En el seu plante- 
jament, tractava d arribar a una entesa 
amb bona part deis responsables de les 
seccions existents. Com que aquest pía 
no es basava en fets concrets, ningú no

El consell de la revista es reuneix al pis de l'avinguda de ia República Argentina.
En aquesta foto, del 18 de febrer de 1971, són visibles, des de baix i en ei sentit de les busques 
del rellotge: Josep M. Bricall, Xavier Fábregas, Albert Manent, Josep lermes, Sebastiá Benet, 
Joan Colomines, Jordi Sarsanedas, Maur M. Boix, Alexandre Cirici, Ramón Bastardes 
i Josep Verdura.

dubtava que la desconfianza tenia, en el 
fons, causes ideológiques i de domini de 
la revista, i els nostres collaboradors ha
bituáis prengueren una actitud de total so- 
lidaritat amb nosaltres. Finalment Pinell va 
proposar, debades, alguns noms per a nous 
directors de la revista; Jordi Carbonell, 
que va teñir una participació molt directa 
i molt conciliadora en les negociacions, va 
rebre’n també ¡oferta i la va desestimar. 

La crisi va quedar superada el mes d’a- 
gost. S’arribá a l’acord, básicament, de 
constituir un Consell assessor, del qual 
formaríem part Cahner i jo, que seríem re- 
dactors en cap i executors de la revista, 
mentre que la nostra participació en l’ad- 
ministració de «Serra d’Or» seria només 
de fer-nos carree de la distribució a les 
llibreries. El Consell queda constitui't per 
Oriol Bohigas, Jordi Carbonell, Joan Triadú



Al pis de 
l'avinguda 
de la 
República 
Argentina, 
Maur M. 
Boix amb 
Jordi 
Sarsanedas.

i Maurici Serrahima —el qual va dimitir 
el juliol de 1962 i fou substitu'ít per Josep 
Benet, i aquest, a mitjan 1963, per Albert 
Manent—, més el consiliari i els dos caps 
de redacció. Havia estat creat un comité 
de notables que, sense teñir funcions de 
direcció, podía representar un mecanisme 
de control i un sistema per a debatre els 
punís conflictius. També fou acordat que 
la secció literaria quedés dividida en dues 
parts: «Les lletres» i «Crítica», a carree 
respectivament d'Albert Manent i de Joan 
Triadú; així Triadú, assidu collaborador de 
l’antic «Serra d’Or», quedava integrat al 
Consell i a l’equip de redacció.

El 10 d’octubre de 1961, Gabriel Brasó va 
ser elegit abat coadjutor de l’abat Escarré. 
Amb aquest motiu, quaranta-dos redactors 
i collaboradors habituáis de «Serra d’Or» 
signárem, amb intenció de comprometre'l, 
una «Salutació al nou abat coadjutor», la 
trajectória del qual desconeixíem, per ex- 
pressar-li que véiem en ell, «tant de temps 
primer collaborador del pare abat Escarré, 
la garantía de la continuítat de Tesperit 
obert i universal que ha fet que, durant 
els darrers anys, Montserrat tingués per a 
la cultura de tots els catalans una impor
tancia més gran que no pas en cap altre 
moment de la nostra historia». Els contac
tes personáis amb ell foren molt escassos, 
peró el seu interés per la revista i la deci
dida voluntat de defensar-ne l’existéncia 
van teñir ocasió de posar-se a prova en 
el futur amb motiu de greus conflictes 
amb els poders públics.

El dia 12 de novembre va teñir lloc a Mont
serrat una reunió d’una vintena deis col
laboradors més assidus de la revista, amb 
participació de l’abat Brasó i diversos mon- 
jos, els quals en van quedar contents, i 
nosaltres també.

REORGANITZACIÓ I ESTABILITZACIÓ
DE «SERRA D’OR»
Em consta que peí setembre de 1962 va 
comentar la participació de Maur M. Boix, 
futur consiliari i director de la revista, en 
tasques indirectes de la publicació, tot i 
que Pinell continua exercint les seves fun
cions (tiñe correspondéncia amb ell, com 
a representant de Montserrat a «Serra 
d’Or», fins a la darreria de novembre). La 
primera referéncia que trobo és l’actuació 
de Boix, conjuntament amb Pinell, en la 
revisió deis origináis i la proposta de mo- 
dificacions. Entre la familia de Maur M. 
Boix i la meva existien antics lligams d'a- 
mistat, i jo havia estat deixeble del seu 
germá, Josep M. Boix i Selva, els darrers 
anys de batxillerat. La participació directa 
de Boix, actuant en substitució de Pinell, 
comencé probablement peí desembre. 
Aquesta interinitat es va perllongar fins 
al juliol de 1963, en qué apareix a la cap- 
calera de la revista com a consiliari de 
«Serra d’Or».
Recordó que, en l’inici de les seves fun
cions, Maur M. Boix tenia intenció de fer 
molts canvis, probablement abans de per- 
dre com ell mateix honestament reconeix 
«una certa illusió inicial», en el sentit que 
«la revista no era només del monestir ni 
havia de ser-ho». Volía reorganizar la re
dacció i l’administració, canviar d’imprem- 
ta —que aleshores era Gráfiques Seix i 
Barral— i participar directament en les 
funcions directives. Nosaltres créiem, i 
feia temps que ho manifestávem, que con
venia disposar d’una estructura més pro- 
fessionalitzada, cosa que, per raons eco- 
nómiques, no havia estat possible; i, en 
canvi, defensávem l’autonomia en la direc
ció de la revista.
Des de mitjan 1962 la revista era confegida 
al primer local d’Edicions 62 —la nova edi

torial creada per Cahner i jo mateix—, a 
la Gran Via, 499, i la maqueta era elaborada 
per Ferran Javaloyes. Més tard van ser 
contractats per Boix els servéis d'Antoni 
de Rosselló, com a secretari de redacció. 
Jordi Úbeda —primerament ajudant de 
Pere Cisa en l’administració i futur admi
nistrador de les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat— havia assumit les tasques ad- 
ministratives i de publicitat des d’un petit 
despatx llogat al carrer deis Banys Nous. 
Tant Rosselló com Úbeda, acudien a la nos
tra oficina per despatxar els seus afers. 
Peí setembre de 1964, amb Tentrada de 
Jordi Sarsanedas com a redactor en cap 
de «Serra d'Or», i virtual director executiu, 
es va poder enfocar un canvi substancial 
en l’organització de la revista: dedicació 
professional i remunerada, direcció bi
céfala amb un ampli Consell de direcció 
—del qual nosaltres formaríem part—, lo
cáis adequats i organització administrativa 
propia. Aquel! mateix any les oficines de 
«Serra d’Or» foren installades en un pis 
llogat sobre el que el monestir tenia a 
l’avinguda de la República Argentina, 2. 
De fet, les bases del que seria la revista 
ja havien estat assentades. El mateix Maur 
M. Boix —director, des de Montserrat i 
prop de les autoritats, al llarg de la nova 
etapa que s’iniciava— diu: «A les darre- 
ries del 62 feia tres anys que "Serra d’Or” 
havia comencat a ser aixó que, si fa no fa, 
encara és actualment [any 1979] (...) Els 
plantejaments iniciáis l’han condicionada 
sempre.»
Peí desembre de 1962 el tiratge havia arri- 
bat a 8.000 exemplars i el nombre de subs- 
criptors, que havia frenat el ritme, a més 
de 5.000. El creixement, peró, fou nova- 
ment accelerat, de forma que dos anys 
més tard s’arribaria a la xifra de 15.000 
exemplars i el nombre de subscriptors a 
prop de 10.000. Així, «Serra d’Or» assolia 
unes xifres de tiratge i un contingut de 
publicitat que li permetien sanejar la seva 
economía i disposar d'unes estructures de 
redacció i d’administració més estables. 
Aixó va fer possible que, finalment, l’any 
1962, els collaboradors poguessin comen- 
par a cobrar, encara que modestament 
—en els primers temps només havien tin
gut remuneració el corrector i el maque- 
tista, i nosaltres després de la crisi.
Havien passat aquells llargs anys en qué 
uns plantejaments marcadament voluntaris- 
tes de tots els qui hi participávem havien 
fet possible la creació i la continuítat, en 
circumstáncies tan adverses, d'un instru- 
ment de cultura que, en aquells moments 
i per un elemental sentit de supervivén- 
cia, créiem que era de primera necessitat, 
cosa que ara, al cap de prop de trenta 
anys, em sembla més evident encara.

RAMON BASTARDES I PORCEL

Si creieu que SERRA D’OR fa un paper dins del panorama cultural catalá, 
si creieu que és bo que el continuí fent, ajudeu-la-hi trobant-l¡ nous subscriptors. 

--------------------------------------------------------- SERRA D’OR----------------


