
páranles de Cassiá M. Just

Molt honorable senyor President. Hono
rables senyors. Amics tots.
És un goig molt gran per a tots nosaltres 
sentir-nos avui acollits en aquesta seu ve
nerable a fi de commemorar els inicis hu- 
mils i arriscats de «Serra d’Or». Pensó en 
els homes concrets que obriren camí 
abans del «Serra d’Or» actual: Manel 
Bardina, el doctor Joan Pelegrí i els seus 
col-laboradors. A partir d’aquells inicis 
ressegueixo amb admiració el desplega- 
ment cultural, juntament amb la Uuita per 
sobreviure, de la revista durant els vint-i- 
cinc anys de servei a Catalunya. Jo vol- 
dria subratllar, no tant l’aportació del mo- 
nestir, sino més aviat l’empenta generosa 
d’aquells joves intellectuals que empren- 
gueren la tasca assumint-ne el risc i la 
responsabilitat. Amb un esperit que po- 
sava la recerca del bé comú de Catalunya 
per sobre de les diferencies ideológiques 
i partidistes.
Sobre la collaboració del monestir, per- 
meteu-me, amb tot, recordar una actitud 
que vaig veure reflectida en l’actuació 
deis meus predecessors juntament amb la 

deis monjos que els feren costat: i és que 
no deixaren mai d’actuar per la por d’e- 
quivocar-se. Aquella por que massa so- 
vint ens paralitza, quan entenem el cris- 
tianisme amb mentalitat perfeccionista. 
Tant l’abat Escarré com l’abat Brasó, des 
de sensibilitats diferents, em donaren l’e- 
xemple d’una visió dinámica de la vida, 
segons la qual és millor caminar enda- 
vant, amb el risc d’equivocar-se, que no 
pas quedar-se encallats en l’immobilisme 
estéril per tal de no incórrer en cap 
error.
És amb aquest mateix esperit que avui 
faig vots per un futur de «Serra d’Or»: 
Que siguí cada cop més un lloc d’encon- 
tre per a tots els qui cerquen servir Ca
talunya, cadascú des del seu lloc amb 
profund respecte per l’altre, d’acord 
amb la nostra tradició democrática. 
I, d’una manera especial, que siguí lloc 
per al diáleg en profunditat entre fe i 
cultura: la consideració lleial del lloc que 
ha ocupat el cristianisme en els moments 
més fecunds de la nostra historia ho exi- 
geix. No podem deixar-ho de banda, ins-

Cassia M. Just: «Un lloc d'encontre 
per ais qui cerquen servir Catalunya.»

pirats per oportunismes fácils! Després 
d’aquests vint-i-cinc anys hem tingut prou 
oportunitats d’aprendre que no hem d’es- 
perar la situació ideal que no arriba mai. 
Sabem que Túnica situació ideal válida 
és la que hem de forjar nosaltres matei- 
xos avui mateix, assumint amb fidelitat 
les arrels de la tradició i, alhora, afron- 
tant el combat de cada dia amb realisme, 
amb valentía i amb visió de futur.

Grácies.

paraules de Jordi Pujol

Deia, al comenqament de l’acte, que 
aquesta presentació d’aquest número es
pecial de «Serra d’Or» havia fet possi- 
ble que la Generalitat organitzés un acte 
institucional d’agraíment, básicament d’a- 
graiment, a la revista. Aquest acte pot 
teñir diverses lectures, pero vull subrat- 
llar-ne, sobretot, una, que és aquesta de 
l’agraiment. Tots els catalans, pero d’una 
manera molt especial la Generalitat, han 
d’estar agraits a l’esforq, al treball i, tam
bé, a l’eficácia de «Serra d’Or» durant 
tants i tants d’anys difícils. Per tant, les 
meves primeres paraules, com a President 
de la Generalitat, a «Serra d’Or» i a tots 
els qui la van fer possible, que l’han feta 

possible i que continúen fent-la possible, 
són de grácies.

Deis qui la van fer possible, recordó una 
anécdota personal, que se sitúa on co
menta «Serra d’Or». L’any 59, un dia 
vaig anar a can Benet, on anava sovint 
i teníem unes converses que m’han estat 
molt especialment profitoses al llarg de 
la meva vida. Aquella tarda, hi tenia uns 
xicots, un deis quals ja coneixia una 
mica, que era en Cahner, i un altre que 
no coneixia gaire aleshores i que era en 
Ramón Bastardes. Ells se’n van anar i 
en Benet em va dir: «Volen, aquests, en 
Cahner i en Bastardes, transformar “Ger- 

minabit”. N’estan parlant amb l’Abat per 
veure si es pot fer aquesta transformació 
i es pot fer una altra revista.» Em va 
explicar com la veia i com la veien ells 
i Montserrat, i és el que després ha estat 
«Serra d’Or».

Sempre m’ha fet gracia explicar aquesta 
anécdota, perqué, per a mi, aleshores co
menta la contemplació de «Serra d’Or». 
Encara que he estat un deis 1.700 que 
l’han feta possible i que hi han col-labo- 
rat, no he estat un home que hi hagi de- 
dicat ni l’esforq, ni tantes altres coses 
com hi han dedicat altres ; per aixó parlo 
de contemplació d’una tasca immensa,


