
important. Que en moments difícils, en 
moments de crisi, en moments en qué 
semblava que ens jugávem la partida a 
tot o res, no perdéssim el rigor ni l’exi- 
géncia i féssim, d’una revista de combat, 
una publicació de gran categoría, és molt 
important i, de cara a la historia, el més 
rellevant. Feia vint anys que la falsa pau 
ens embafava, pero, collectivament, no 
havíem perdut ni el bon gust ni el bon 
ull; els que protagonitzaven aquest en- 
cert, a més, eren, en una part important, 
joves que només havien seguit la contesa 
béllica de lluny. En aquest aspecte, el 
testimoniatge que aporta el número extra- 
ordinari prové de la nostra máxima ins
tancia, de qui avui ens presideix aquí i 
presideix tot Catalunya. Amb la signa
tura de Jordi Pujol hom pot llegir-hi: 
«"Serra d’Or” és una revista que ha man- 
tingut el to i la qualitat durant tots els 
anys de la seva existencia.» 14
Al número tantes vegades esmentat, Xa
vier Fábregas, Julia Guillamon i jo ma- 
teix parlem, poc o molt, del futur. El 
futur, pero, és una incógnita, mentre que 
«Serra d’Or» és una realitat joiosament 
present. És un fet que una publicació no 
pot ésser insensible al pas del temps i ais 
canvis de la conjuntura, pero el panorama 
de les nostres publicacions periódiques és 
prou eloqüent per a demanar serenitat i 

14. Id., p. 43.

meditació abans de qualsevol canvi. La 
revista, amb vint-i-cinc anys d’história, és 
patrimoni de tots i és un auténtic tresor 
col!ectiu. Déu nos en guard que el mal- 
baratéssim! Joan Triadú, en la seva colla- 
boració, s’esforqa a demostrar que el 
1959, peí fet que morís Riba, no «acabava 
una época»: goso dir que, en aquell mo
ment, i ara ja és historia, no sé si acabava 
o no una época, pero sí que podem asse- 
gurar que, amb el naixement de «Serra 
d’Or», en comenqava una altra. I les co
ses no son encara prou clares perqué ens 
puguem permetre el luxe de renunciar a 
aquesta confortable companyia de vint-i- 
cinc anys. No dubto que tothora és ne- 
cessária la sincronía amb el temps, pero 
ens és encara més necessária la continu'í- 
tat del que tenim i hem de conservar. 
Si, a més, es produeix aquesta sincronía, 
benvinguda!
M’adono que aquesta exposició és parcial 
i, per tant, injusta. Injusta amb fets i amb 
persones. La historia de «Serra d’Or» és 
prou rica per a justificar-ho, pero no goso 
acabar sense fer dos esments que em sem
blen ineludibles: corresponen a dos col- 
laboradors traspassats, que representen 
aquella línia de perfecció que ha carac- 
teritzat la revista. Em refereixo a Eduard 
Artells i a Alexandre Cirici.
Artells és la perfecció en un terreny que 
sempre ha estat básic per a la revista, el 
de la llengua: és un exemple que no és 

prou seguit per massa mitjans de comu
nicado que creem en circumstáncies més 
favorables que les de 1959. D’altra banda, 
com més temps ens separa d’ell, més ciar 
resta que Artells és més fácil de criticar 
que no pas de substituir.
Cirici és la perfecció en un altre terreny: 
el de la modernitat, el cosmopolitisme, 
la innovació. I ho és, i aixó és decisiu, 
des de la perspectiva de qui, fa més de 
trenta anys, ja feia síntesis artístiques llu- 
minoses sempre amb l’abast d’alló que 
sembla que oblidem massa i que es diu 
Paisos Catalans.
Vull acabar amb paraules de continui'tat, 
de canvi generacional. I ho faig amb les 
que m’han semblat més clares, més purés 
i, sobretot, més sinceres i significatives de 
tot el número commemoratiu. Pertanyen 
a Pilar Rahola, una veu nova i jove, sem
pre suggerent, sempre entusiasta, una veu 
que té la mateixa edat que la revista. Són 
paraules que faig meves. Són aqüestes: 
«Avui estem d’aniversari i no ens ve de 
gust amargar la festa. Quedi el nostre 
homenatge i el nostre respecte a una re
vista que ha lluitat sempre per dignificar
nos com a cultura. Malgrat els esculls. 
Quedi també el nostre agraiment.» 15

JOSEP FAULÍ

15. Id., p. 150.

parlament de Maur M. Boix

Molt honorable senyor President, hono
rable senyor Conseller, benvolgut pare 
Abat, amics tots:

A mi, com a director o moderador ja 
inveterat de «Serra d’Or», em toca de sa- 
ludar-vos en nom de la revista i agrair- 
vos la vostra preséncia en aquesta com- 
memoració del seu vint-i-cinqué aniver- 
sari. D’una manera molt particular, em 
cal fer grácies en primer lloc al nostre 
President, el company i amic Jordi d’a- 
quell temps de combat unitari en la re- 
sisténcia cultural, perqué ha volgut aco- 
llir-nos en aquesta Casa, en aquest Saló 
de Sant Jordi, i presidir la nostra trobada. 
Una trobada que, tot i essent de comme- 
moració d’un passat, diguem-ho ja des 
d’ara, no pot deixar de ser alhora un 
compromís i una previsió de futur.

Grácies també, Pare Abat, peí que aquí 
representeu de cara a «Serra d’Or» i a 
la seva significació montserratina.

Grácies a l’amic Faulí, perqué amb tot 
aixó que ens ha dit —en podíem estar 
segurs abans mateix de sentir-lo— ha de- 
mostrat una vegada més envers la nostra 
revista el seu bon afecte d’observador 
amatent i generós. En ell veig ara repre
sentáis eminentment tots els qui, des del 
camp de la informació i de la crítica, 
com també dins l’ámbit particular i per
sonal, ens han fet costat i ens han apor- 
tat un estímul amb els seus comentaris 
falaguers o exigents al llarg d’aquest 
quart de segle de la nostra revista.

Grácies, en fi, a tots vosaltres, coneguts 
i no tan coneguts, pero certament amics: 

unes grácies que us voldria fer arribar 
ben personalitzades, d’un a un.
Una rápida ullada cap enrera porta el 
meu agraiment fins ais promotors i ais 
actors de la primera hora. En destacaré, 
primer de tot, la memoria de l’abat Aure- 
li M. Escarré perqué, amb paraules de 
Jordi Pujol al seu article del número d’a
niversari que avui presentem, «sense per
sones com l’abat Aureli, "Serra d’Or” no 
hauria estat possi ble». Ell hi posá, és cert, 
tot el seu coratge al servei de la catala- 
nitat i de la nostra cultura. Tampoc no 
fóra just d’oblidar aquí els iniciadors d’un 
primer «Serra d’Or», circular benemérita 
deis treballadors de Montserrat, que a la 
fi passá el nom a la nova publicació assu- 
mida per l’equip d’estudiants i d’intellec- 
tuals que havia donat un to fortament 
cultural a «Germinabit», la circular deis



Una assisténcia nombrosa a la sala gran del palau de la Generalltat.

antics escolans montserratins. La nova 
publicació a qué em refereixo era la que 
avui, al cap de vint-i-cinc anys, motiva 
aquesta commemoració, i de l’equip allu- 
dit em cal retreure, sobretot, els noms de 
Max Cahner i Ramón Bastardes, junta- 
ment amb Josep Benet i també amb Joan 
Triadú. Presentada de primer la nova re
vista com a Órgan de la Confraria de la 
Mare de Déu de Montserrat, amb el pare 
Jordi Pinell com a consiliari, l’abat Es- 
carré sabé defensar-la amb tot l’aplom 
invocant el Concordat que, si ho mirá- 
vem bé, no podia servir de gran cosa. 
Més tard, en un moment particularment 
difícil, la sol-licitud de l’abat Brasó facili
taría que «Serra d’Or» pogués continuar 
endavant.
Aquests dies, amb motiu del nostre ani- 
versari, han estat escrites i dites moltes 
coses ais mitjans de comunicació sobre la 
que podríem ara anomenar, tot és relatiu, 
la llarga marxa de «Serra d’Or». A la 
pregunta d’un entrevistador sobre quina 
fóra la nota que caldria remarcar per 
damunt de totes en aquesta trajectoria, 
vaig respondre que la cosa que en primer 
terme em semblava més digna de remarca 
era, evidentment, el fet mateix deis vint-i- 
cinc anys, assolits a partir d’unes circums- 
táncies adverses com mai per a la vida 
del nostre poblé i de la seva cultura que 
ara és oportú de recordar. No pas, certa- 
ment, per les circumstáncies en elles ma- 

teixes, sino perqué provocaren, i aquesta 
seria una nota encara més important que 
la primera, el to unitari de «Serra d’Or» 
en la seva obertura a tots els sectors del 
país disposats a salvar, no sois des de 
l’oposició sino com a resistents, la conti- 
nuitat deis valors de la nostra cultura. 
Si les estadístiques d’avui ens permeten 
d’avaluar en uns mil set-cents els colla- 
boradors que al llarg de vint-i-cinc anys 
han passat per la revista, és important de 
remarcar que en conjunt procedeixen 
de les significacions ideológiques més di
verses en el pía de la catalanitat militant. 
En concret, el consell de direcció que 
arriba a ser format per una vintena de 
persones, la majoria situades actualment 
en llocs assenyalats de les nostres insti- 
tucions, reuní periódicament una notable 
varietat de representants d’un ampie ven- 
tall cultural i polític del país. Personal- 
ment, sempre em fa goig de poder dir 
que férem el nostre treball en bona avi- 
nenqa, de manera que els enfrontaments 
obligáis, no solament inevitables sino con- 
venients i fins i tot necessaris per a fer 
camí, mai no arribaren a trencar en 
aquell temps d’activitat unitária la cor- 
dialitat i la companyonia. «Serra d’Or», 
amb el seu carácter de plataforma d’uni- 
tat, fou en aquest sentit un assaig afortu- 
nat de col-laboració oberta i sincera.
Es tractava de salvar la continu'ítat de la 
nostra cultura: la cultura deis catalans, 

la cultura en catalá, la cultura a Cata
lunya, bo i afirmant contra tots els esca- 
moteigs i totes les deformacions el fet 
catalá. No podia fer-nos por la reducció 
del concepte de cultura a mite o a uto
pia, altrament motors de la marxa de la 
historia en l’evocació del passat i en l’as- 
piració cap al futur, perqué ens sentíem 
i ens reconeixíem obligáis a defensar, amb 
l’exigéncia que ens demanaven les cir
cumstáncies de l’hora, el dret a ser ho
nres i dones de cultura a Catalunya, d’a- 
cord amb la nostra identitat, difícil de 
definir pero sempre fácil d’estimar. Per 
aquesta banda recordó que un dia, en 
temps de censura oficial, en passar un 
número per la censura previa i discutir-ne 
com cada vegada els punts consideráis 
conflictius, ens digueren de suprimir en 
un article la paraula «cultura» perqué, 
segons que objectaven, «la cultura cata
lana no existeix» i caldria substituir-ho 
per l’expressió «folklore». Ens en pogué- 
rem sortir feligment, pero l’anécdota és 
interessant per a illustrar fins a quin punt 
volien donar per morta i enterrada la nos
tra cultura. De fet, literáriament, la nostra 
publicació es trobava prácticament sola 
a plantar cara. Aixó fou una mena d’ex- 
clusiva summament desagradable per a 
nosaltres que, com tantes altres coses 
d’aquella trista época, durá massa temps. 
La revista havia tingut des del primer 
moment una empara d’Església, válida 



en principi de cara al régim. Montserrat 
hi havia fet la seva aportació en aquest 
sentit, tot oferint una plataforma a qual- 
sevol mena de collaboració que mantin- 
gués un mínim respecte envers la cosa 
religiosa, juntament amb la fidelitat al 
sentit catalá i ais valors democrátics. Si 
de primer encara hi havia pesat l’eslógan 
atribu'it al bisbe Torras i Bages que «Ca
talunya será cristiana o no será», de 
fet els responsables en representació 
de Montserrat ens hem guiat més per la 
idea, lamentablement encara tan negligida 
per tantes institucions sobretot de religio- 
ses, que «a Catalunya, l’Església será ca
talana o no será». Així, per exemple, de 
cara a una millor collaboració, no hem 
vist inconvenient a passar a l’interior de 
la revista, on no resulta tan visible l’em- 
premta del monestir, l’espai reservat en 
principi per ais temes de fe a les prime- 
res págines. Pensó que és bo d’apuntar 
aixó aquí, perqué els regateigs i els mal- 
entesos en aquest punt, poc precís, han 
tingut des del primer moment la seva im
portancia. El carácter ambigú, bivalent, 
en certa manera bicéfal, de la revista des 
del seu origen, no sempre prou compres, 
especialment des de fora, ha estat per a 
una certa bona gent causa de desorienta- 
ció. De Montserrat, pero no ben bé de 
Montserrat, perqué era qüestió de fer un 
servei de supléncia ; independent, pero no 
ben independent, per impossible, de l’em- 
para clerical. Més d’un i més de dos s’han 
sorprés, s’han escandalitzat, de trobar cer- 
tes coses en una pubiicació que sortia 
d’un monestir, alhora santuari mariá. 
Pensó en els delators que, amb un zel 
extemporani, en un parell d’avinenteses, 
aconseguiren sengles intervencions de la 
cúria vaticana per unes determinades re- 
produccions de Picasso, quan, en el fons, 
alió que els feia nosa era el simple nom 
del pintor. Recordem aquell titular esgar- 
rifat d’una pubiicació integrista, «Picasso 
en Barcelona», arran de la inauguració 
del col-legi d’arquitectes a les envistes de 
la catedral. A l’altre costat, hi havia qui 
ens feia saber que passava de llarg les 
págines religioses de davant de tot per
qué no l’interessaven per res les cabóries 
ni els complexos deis monjos. No és 
estrany que, mentre d’una banda algú 
suggeria que «Serra d’Or» era pagat amb 
l’or de Moscou a través d’una organitza- 
ció religioso-comunista polonesa, algú al- 
tre d’enfront especulés sobre la interven
ció financera de l’Opus Dei. Escomés a 
banda i banda, el camí de la nostra re
vista participava així d’una sort com la 
de Montserrat. A l’un cantó i a l’altre, 
des de punts de vísta contraposats, sem
pre n’hi ha que, de tant com estimen la 
cosa, es disgusten perqué no és com ells 
la voldrien i així la consideren passada 
a l’enemic. Alió tan utilitzat de «qui no 
está amb nosaltres está contra nosaltres», 
quan no és pas menys evangélica la ver- 
sió que «qui no está contra nosaltres está 
amb nosaltres». Al capdavall, incompren- 
sions com aqüestes de banda i banda són 
normalment una prova d’encert per al

qui mira de seguir una línia constructiva 
i integradora.
Aixó podría tranquillitzar-nos en aquesta 
hora d’un cert balan?. Pero, ais qui du- 
rant aquests vint-i-cinc anys hem tingut 
la responsabilitat immediata, directa, 
de la revista, no se’ns n’amaguen les defi- 
ciéncies i les fallades. Avui pot alegrar
nos de veure com són tants els llibres i 
els estudis on la referéncia bibliográfica 
a aquest o a aquell altre article de «Serra 
d’Or» resulta indefugible, pero aixó no 
ens priva de la consciéncia que també hi 
són nombroses les llacunes i les insuficién- 
cies. No sempre ens n’hem de sentir culpa
bles, ja que són molt diversos i molt com
plexos els factors que intervenen de 
sempre en la confecció deis diferents 
números. Me n’haig de doldre davant 
vostre, tanmateix, perqué ens sap tan 
greu d’alló que no hem fet com d’alló 
que hem fet malament. Al cap i a la fi, 
és normal que un esguard al passat des 
de la major maduresa del present susciti 
recanga. Una recanga, és ciar, que no 
afolla el goig i la satisfacció d’haver fet, 
més o menys bé, una bona cosa. De tota 
manera, més que nosaltres mateixos, sou 
vosaltres els qui ho heu de judicar.
Pero, mirar cap enrera no val la pena 
si no projecta l’esguard cap al futur. Com 
el xofer que no posa els ulls en el retro
visor per complaure’s en la ruta ja feta, 
sino per orientar-se de cara a continuar 
endavant.
Aquesta commemoració del vint-i-cinqué 
aniversari de «Serra d’Or», us deia al 
principi, ha de ser alhora un compromís 
i una previsió de futur. A la revista, més 
d’una vegada ho hem manifestat així, 
desitjávem i esperávem el moment en qué 
una proliferació de publicacions de tota 
mena, concretament en la palestra deis 

periódics de cultura, ens obligaría a pren- 
dre un enfocament més estríete i, fins i 
tot, si el nou panorama donava l’abast, 
estávem sincerament disposats a desapa- 
réixer. Aquesta és, o hauria de ser, cree, 
l’aspiració de tot aquell qui, pare, educa
dor, preparador, ha de fer possible un 
esdevenidor en qué li arribi el moment 
de sentir-se innecessari davant l’éxit ma- 
teix de la seva obra. Sí, com l’escala que 
podem oblidar un cop l’hem pujada. Dis- 
sortadament, els fets no han respost gaire 
a alió que augurávem per a la premsa 
catalana. Ha sortit un cert nombre de 
revistes especialitzades, amb més o menys 
incidéncia en els camps respectius, pero 
tothom passa prou dificultáis i la situa- 
ció, a desgrat deis diferents ajuts, no és 
prou clara. Som en una etapa de transició 
d’abast general al país i fora del país, 
en qué la lletra escrita perd rápidament 
terreny davant la imatge i el so. Diem 
que la gent llegeix cada vegada menys. 
L’afirmació sempre és relativa i, tanma
teix, té vigéncia peí que fa a la marxa 
de les revistes a qué alludeixo, si més no 
en la competéncia amb altres publica
cions no catalanes que, de cara al des- 
plegament económic, compten amb més 
recursos d’aspecte gráfic i de taranná sen- 
sacionalista. Dins aquest panorama, tot 
ens fa entendre que «Serra d’Or» conti
nua tenint un lloc i que no pot deixar 
d’ocupar-lo com l’ha ocupat fins avui.
Una primera previsió enfront del futur 
immediat és, dones, aquesta. Segonament, 
«Serra d’Or» no pot modificar básicament 
la seva trajectória i ha de continuar es- 
sent el que de sempre ha estat, sense que 
aixó vulgui dir que s’hagi de limitar a fer 
alió mateix que ha vingut fent des de la 
primeria. L’ha salvada fins avui en una 
bona part la inconcebible modéstia de la 
seva estructura, rera la incorporació a les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
que, d’altra banda, la seva direcció ha 
dinamitzat d’una manera tan remarcable. 
El temps de crisi, amb tot, i la reducció 
en els pressupostos familiars accentuen 
també la fragilitat de la revista en el qua- 
dre de les subscripcions i de la venda. 
Tot plegat és un desafiament al qual hau- 
rem de respondre amb les renovacions 
i les adaptacions oportunes. Aquí hi ha 
el nostre compromís de cara al futur. 
I, en dir nostre, pensó que aquest adjectiu 
respon a un nosaltres en el qual, tant com 
els qui fem «Serra d’Or», hi veig com
presos els qui ens hi acompanyeu a fer-lo 
des de fora amb el vostre interés, amb la 
vostra estima, amb el vostre recolzament. 
Com diu Jordi Sarsanedas, l’home de 
«Serra d’Or» per la seva dedicació tan 
plena, a l’entrada del número d’aniver- 
sari, aquest «nosaltres» és una convoca
toria. Que no li sápiga greu si acabo ara 
amb paraules seves: «Per tota la feina 
feta, per tanta i tanta feina com podem 
fer, que aquesta convocatória tingui una 
eficácia ben real.»
Grácies a tots per la vostra atenció.

MAUR M. BOIX


