
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,
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la de «Serra d’Or». Durant molts anys 
ha estat un punt de referencia obligat per 
a tota aquella gent que es preocupava de 
les coses del nostre país i que ho volia 
fer des d’una perspectiva de catalanitat, 
des d’una perspectiva de democracia, des 
d’una perspectiva de pluralisme. I ho ha 
estat amb una voluntat molt lloable, molt 
clara, i molt reeixida en molts aspectes, 
d’integració, és a dir, d’aconseguir que 
tota la gent diversa que constituía el món 
cultural i el món intel-lectual catalá i, en 
darrer terme, el poblé catalá, tingués un 
lloc on pogués trobar-se, on pogués col- 
laborar, on, allá almenys i en molts as
pectes concrets, en aquell moment pogués 
ser una, pogués treballar unida. Des de 
perspectives diferents, pero unida en una 
tasca comuna.
En Faulí ha recordat les paraules del pare 
Maur sobre les activitats seglars que van 
fer possible la revista. Efectivament, 
aquests activistes seglars són un grup in- 
tellectual molt brillant, molt entusiasta, 
molt eficaq, que es va caracteritzar peí 
pluralisme i per la qualitat, si més no per 
un esfor? constant de qualitat.
Com deia molt bé en Faulí, hauria estat 
comprensible i excusable que, en un mo
ment difícil com aquell, s’hagués pensat 
que l’important era fer les coses i que, 
si no sortien del tot bé, era igual. Jo re
cordó que una de les lli?ons de «Serra 
d’Or» era, precisament, una exigencia de 
qualitat, que també hi ha hagut altra gent 
de Catalunya que l’ha tinguda, potser, 
fins i tot, en moments encara més difí- 
cils. Per exemple, jo recordó que vaig 
quedar parat, absolutament parat, quan, 
l’any 48 o el 49, un bon dia, a través 
de Joan Triadú, vaig conéixer la revista 
«Ariel»: l’any 49, la cultura catalana 
proscrita, perseguida, ignorada, que in- 
tentaven relegar a una situació de folk- 
lorisme en el sentit més esmicoladís de 
la páraula, produía una revista que sig- 
nificava una exigencia molt gran de qua
litat. En darrer terme, els pobles, les 
cultures, les collectivitats se salven si 
realment aconsegueixen conservar un bon 
nivell; si pacten amb la mediocritat, aca
ben morint, acaben ofegats.
«Ariel» va conservar sempre el bon ni
vell i, aixó, «Serra d’Or» ho ha fet sem
pre —ara no té tant de mérit, pero abans 
sí que en tenia. Per tant, aquella brillant 
generació intel-lectual d’activistes seglars 
va saber conviure en el pluralisme i va 
saber actuar en moments difícils amb 
exigencia de qualitat. I, a més, va donar
nos a tots nosaltres un exemple molt bo, 
en aquell moment, de convivencia.
Pero encara que haguem de subratllar, 
perqué és just de fer-ho, el paper tan 
important deis activistes seglars, a mi, 
que no sóc monjo de Montserrat, i que 
per tant no he de teñir sobre aquest punt 
la discreta reserva que han tingut l’abat 
Cassiá i el pare Maur, em correspon asse- 
nyalar el paper del monestir. I dintre el 
paper del monestir em períoca subratllar 
molt el del pare abat Escarré i el deis que 

després el van succeir, perqué van fer pos
sible que durant tants anys convisquessin 
una serie de persones a «Serra d’Or». Va 
ser, d’una banda, el comú denomina
dor d'anar contra quelcom, evidentment. 
Va ser, també, la sinceritat democrática 
de la gent, de tots els que hi eren i, a més, 
dues coses que vull subratllar: el nacio- 
nalisme i el cristianisme, aquest no pas, 
evidentment, de tots els que hi eren, pero 
el cristianisme d’uns quants indubtable- 
ment hi va ajudar. Un cert concepte de 
nacionalisme i un cert concepte de cris
tianisme.
Sobre aixó recordó molt bé una conversa 
de comen?aments del 64 amb el pare 
abat Escarré. Aquest venia a dir el se- 
güent: Quina mena de nacionalisme seria 
aquell que no s’inspirés en un sentit i en 
una vivéncia comunitária de la collectivi- 
tat nacional, quina mena de nacionalisme 
seria aquell que pensés que un país, que 
una nació, només són uns quants i que, 
per tant, el nacionalisme, la defensa de 
la nació, ha d’equiparar-se amb la de
fensa d’uns quants? Si partim de la base 
que aixó no pot ser així, que no ha de 
ser així, aleshores el nacionalisme, i més 
en situacions de crisi, ha d’intentar posar
se al servei de tota la collectivitat, també 
d’aquella gent que més enllá de les fide- 
litats nacionals pugui ser diferent del que 
un mateix és. Si aixó és cert en el cas 
concret del nacionalisme —entes, repe- 
teixo, com una mena de comunitaris- 
me—, molt més, deia l’abat Escarré, ho 
és en el cas del cristianisme. És a dir, 
quina mena de cristianisme seria el nos
tre, que en un moment com aquest no 
assumís ben plenament la idea que es rea- 
litzará i justificará com a cristianisme en 
el grau en qué siguí capa? d’actuar al 
servei de tothom, i, evidentment, també 
d’aquells que no són cristians, d’aquells 
que no participen gens —deia ell— de la 
nostra fe?
I aixó és un fet que s’ha de dir no sola- 
ment de l’abat Escarré, sino d’una part 
important de l’Església de Catalunya. Per
qué si hom recorda per qué servien les 
sagristies de moltes parróquies de Cata
lunya i, també, alguns monestirs o con
venís ais anys 60 i a la primera meitat 
deis anys 70, veurá que servien per al que 
en principi han de servir, pero també per 
a tota una série d’activitats que no podien 
fer sobretot aquells que no participaven 
gens de la concepció religiosa d’aquells 
rectors, d’aquells abats o d’aquells mon- 
jos. Realment el cristianisme, en lloc de 
passar amb el que podria ser un espiri- 
tualisme, intentava plantejar les coses de 
tal manera que, dintre de les possibilitats, 
la societat, en el grau en qué la podía 
informar o influir, no fos hostil a uns 
determináis sectors, justament aquells que 
en certs aspectes n’estaven més allunyats.
Aquesta era, per entendre’ns, la formu
lado del pare abat Escarré. I cree que 
val la pena de dir-ho. És lógic que avui 
aqüestes coses s’oblidin, perqué, afortu- 
nadament, la política, l’acció sindical i 



tantes altres coses, no cal fer-Ies ni a les 
sagristies, ni a les esglésies, ni ais con
venís, ni ais monestirs, peró, de tota ma
nera, val la pena de recordar-ho. Primer, 
perqué és veritat. Segon, perqué seria in- 
just silenciar-ho. Tercer, perqué és un 
element edificant per a tots nosaltres, i 
val la pena que no l’oblidem. I quart, per
qué em sembla que un poblé que ha po- 
gut teñir, en aquests sectors i en d’altres 
de ben diferents també, aquest tipus de 
reacció, té dret a creure, en tots mo- 
ments, en les seves própies possibilitats 
de superar les dificultáis i, sobretot, en la 
seva propia capacitat de conviure.

Dit aixó, que tot pertany al passat —en
cara que no sois al passat, perqué és una 
garantía, és una carta important del nos- 
tre present i del nostre futur—, només 
vull dir dues paraules sobre el present 
i el futur. Que ningú no es pensi que peí 
fet de teñir un Estatuí d'Autonomia, 
peí fet que hi hagi hagut tota una série 
de canvis que óbviament són molt mar- 
cadament positius, els nostres objectius 
de progrés i, sobretot, els nostres objec
tius de llibertat nacional, estiguin a l’abast 
de la má. Que ningú no es pensi, sobre
tot, que les Institucions ho resolen tot. 
La gent es pensa que la Generalitat, els 
Ajuntaments i les altres institucions po
den resoldre moltes coses i, óbviament, 
poden fer-ho i tenen l’obligació de fer- 
ho. Peró si aixó duu a perdre aquell 
esperit militant, aquell esperit d’exigén- 
cia, aquell esperit de sacrifici, aquell es
perit de risc que informava aquells acti- 
vistes, seria un error.

D’altra banda —ja hi ha al-ludit en Fau- 
lí—, les coses no són ben bé com pensá- 
vem. En part, perqué no ho són, perqué 
efectivament cree que fins i tot els més 
realistes troben algún aspecte, algún punt 
en el qual pensen que les coses podrien 
haver anat millor. I després, perqué hi 
va haver molta gent que —cosa lógica 
i comprensible— va viure submergida en 
la utopia, en el somni, va viure submer
gida en una fantasía que no respon a la 
realitat; la realitat sempre és difícil, i les 
coses no són mai regalades. I, d’aixó, qué 
se’n deriva? Se’n deriva la necessitat de 
la continuítat en l’esforq, en molts aspee- 
tes, peró •—ja que parlem de «Serra 
d’Or»—■ també en l’aspecte lingüístic, on 
l’esforq és petit. Molts de vostés que m’es- 
tan escoltant, que són gent fidel a «Serra 
d’Or», que són catalanistes de tota la 
vida, a la primera de canvi es posen a 
parlar en castellá. Quina exigencia podem 
teñir si nosaltres, en casos en qué evi- 
dentment no faltem a la convivéncia, al 
respecte o a la comprensió que hem de 
teñir per les persones que, per la rao que 
sigui, no entenen el catalá. immediata- 
ment ens posem a parlar en castellá? Com 
volem que així, realment, es produeixi el 
fet de la normalització lingüística? No, 
la Generalitat o I’Ajuntament de Barce
lona no resoldran el problema de la nor
malització lingüística, i és més fácil es
criure una carta ais diaris dient que no 

hi ha dret que tal rétol de I’Ajuntament 
o tal ofici de la Generalitat hagi sortit en 
castellá, que teñir l’exigéncia en un ma- 
teix, de mantenir una conversa bilingüe 
mitja hora seguida.
Ja tenim Generalitat, ja tenim Democra
cia, ja tenim Estatuí. Molt bé, peró si 
perdem l’esperit que va fer possible «Ser
ra d’Or», tot aixó ens servirá de poc. Per 
tant, ens cal la continuítat en l’esfor? en 
la mateixa finia que durant tants i tants 
d’anys va inspirar «Serra d’Or». Ja com- 
prenc que, de cara a avui, actuar en aque
lla finia de plataforma unitária seria molt 
difícil, i em sembla molt que no s’ha de 
tornar a intentar, peró sí que faig una 
crida a la continuítat en l’esforq lingüís
tic, cultural i, sobretot, intel-lectual. La 
faig a tots els sectors polítics i, sobretot, 
a tots els sectors ideológics, a tots els sec
tors intel-lectuals, perqué la insuficiéncia 
de reflexió innovadora es presenta en tots 
els sectors del país sense excepció.
Faig una invitació sobretot al sector in
tel-lectual que m’está escoltant, que té tota 
la raó de fer aquesta crítica, l’altra o la 
de més enllá, peró que té la responsabi- 
litat de la reflexió intel-lectual que s’ha de 
fer, ja que, aquesta reflexió, només la pot 
fer aquest sector. El «Boletín Oficial del 
Estado», el «Diari Oficial de la Genera
litat», les normatives o les disposicions 
que puguin fer I’Ajuntament de Barce
lona, o la Diputació, no supleixen mai, 
mai, la reflexió intel-lectual.
De les meves paraules no n’han de deduir 
cap mena d’actitud pessimista. Hi ha co
ses que no són ben bé com nosaltres pen- 
sávem que havien de ser, ho dic amb 
claredat, peró, d’aixó, no se’n desprén cap 
conclusió pessimista, perqué, si l’any 1959 
es va fer el que es va fer, qué no podem 
aconseguir quan, es digui el que es digui, 
estem molt, molt, peró molt millor, evi- 
dentment, que no l’any 1959?
Aquesta tarda, una de les coses que he 
hagut de fer, ha estat parlar amb gent 
del Departament de Cultura sobre la for
ma com, no d’amagat, ni d’amagat nostre, 
ni d’amagat de Madrid, ni d’amagat de 
la gent de l’Aragó, ni d’amagat de l’Estat 
francés, podem fer certes aportacions que 
se’ns demanen per tal de contribuir al 
procés de catalanització i d’enfortiment 
de la cultura i de la llengua catalanes al 
Rosselló i a la franja de Ponent. Aixó, 
naturalment, aquell día que vaig trobar, 
a can Benet, en Bastardes i en Cahner, 
aixó, no ens ho podíem pensar. Dones 
ja hi som.
I aquesta tarda, també, Gabriel Ferrater 
m’ha portat una série de Uibres científics 
en catalá, i me’ls ha portat rutináriament, 
sense donar-hi cap mena d’importáncia, 
perqué ja en comencen a sortir bastants. 
Recordó que, fa uns anys, vam ajudar 
l’Eduard Bonet a fer un llibre sobre ma
temática en catalá, i durant uns quants 
dies gairebé vaig viure de l’alegria, de 
la satisfacció que m’havia donat aquell 
llibre.

Jordi Pujol: -Un punt de referéncia obligat.»

Aquests fets d’aquesta tarda, entre d’al
tres, indiquen clarament que no hi ha 
lloc, malgrat tot el que he dit abans, per 
al pessimisme. De fet, estem treballant 
sobre unes bases, sobre una realitat, unes 
perspectives i unes possibilitats que donen 
lloc a tota mena d’esperanqa, i seria un 
pecat gravíssim que ens deixéssim arros- 
segar a cap mena de pessimisme. Una 
cosa és que constatem les dificultáis, fins 
i tot les decepcions —que n’hi ha— i que 
assenyalem que tot no ha anat com ens 
pensávem, que és cert, peró una altra és 
treure’n conclusions negatives.
Que el respecte, la convivéncia i la tena- 
citat, que van ser la clau de volta de l’éxit 
de «Serra d’Or», en siguin també la nos
tra, peró, sobretot, tinguem present que, 
en darrer terme, les bases d’aquesta clau 
de volta van ser, sí, ho repeteixo, el res
pecte, la convivéncia, la tenacitat, l’exi- 
géncia, peró, sobretot, el patriotisme.
En realitat, sense patriotisme no hi hau
ria hagut «Serra d’Or» i, avui, davant els 
problemes que tenim, ni les ideologies, 
ni la técnica, ni tot el que vostés vulguin 
—que tot és necessari—, no será suficient 
si no continuem tenint alió que alguns de 
vegades pensen que ja no cal teñir, peró 
que cal teñir sempre, que és un profund 
sentit de patria, un profund patriotisme. 
Que, entre moltes altres, aquesta llifó de 
«Serra d’Or», la del seu patriotisme, con- 
tinuí viva entre nosaltres.

JORDI PUJOL
(Fotos: Barceló.)


