
Un acte al saló de Sant Jordi de la Generalitat va solemnitzar la celebrado del vint-i-cinqué 
aniversari de «Serra d'Or». El presidiren, amb el pare abat de Montserrat, el president Pujol 
i el conseller de Cultura. Publiquem en aqüestes planes la transcripció de les ¡ntervencions que 
el van compondré.

parlament de Josep Faulí

Molt honorable senyor President de la 
Generalitat, honorable senyor Conseller 
de Cultura, excellentíssim i reverendíssim 
pare Abat de Montserrat, honorable se
nyor Max Cahner, senyores, senyors:
Aquest marc, aquesta presidencia i la 
vostra presencia subratllen la importan
cia de la commemoració que fem avui. 
El tema que ens aplega, que té vint-i-cinc 
anys de vida, conserva encara massa res- 
sons vius, massa emocions contingudes, 
massa lluita a la vista i soterrada, perqué 
la commemoració pugui ésser una més. 
Per aixó, ara que podem parlar-ne amb 
llibertat, aquest moment deis vint-i-cinc 
anys de «Serra d’Or» ha d’ésser el de la 
justicia pública, la que no es féu quan no 
es podía i que tampoc no s’ha fet des
prés, potser perqué no hem trobat, com 
ara, el moment escaient. És aquesta jus
ticia la que em fa dir, abans que cap 
altra cosa, que «Serra d’Or», a la nostra 
historia contemporánia en general i a la 
recent de forma concreta, és un fet cab
dal, un fet cultural que supera totalment 
els límits de la cultura estricta. I és aquest 
fet cabdal precisament el que justifica 
a bastament que avui ens trobem aquí en 
aquest marc, amb aquesta presidencia i 

amb la vostra presencia, convocats a l’en- 
torn d’un quart de segle de vida de «Serra 
d’Or» i del número extraordinari que la 
revista ha dedicat a la commemoració 
amb el títol senzill de Vint-i-cinc anys. 
«Serra d’Or», el 1959, és indubtablement 
fruit d’una conjunció felic entre una gent 
que vol fer la revista i una altra que pot 
facilitar aquesta tasca. Amb tot, seria 
absurd parlar de casualitat. En realitat 
aquesta conjunció es produeix en un mo
ment especialment fecund per a nosaltres, 
fecund, a més, en realitzacions perdura
bles que, com sabem prou, són les que 
ens manquen massa vegades. És un fet, 
pero, que el 1958 apareixen «Qüestions 
de vida cristiana»; que el 1959 ho fa 
«Serra d’Or»; que el 1960 es convoca i 
es concedeix el primer Sant Jordi; que el 
1961 es funda Ómnium Cultural, apareix 
el primer número de «Cavall Fort» i es 
crea una editorial decisiva, Edicions 62, 
que comentará a publicar l’any següent 
i a la qual, com a la mateixa «Serra 
d’Or», són protagonistes Ramón Bastar
des i Max Cahner. S’iniciava alió que in- 
génuament hom anomená el «boom» deis 
seixanta, un «boom» que massa vegades 

fou un bum nostrat, és a dir, un espetec. 
El de «Serra d’Or», pero, encara dura: 
per aixó avui ens hem aplegat aquí.
D’aquell llunyá 1959, hem arribat al nos- 
tre 1984 sense que la revista ens faltés. 
La llarga pervivéncia és un deis trets 
diferenciadors de «Serra d’Or». I ens tro
bem amb la paradoxa que, la publicació 
que ha viscut en circumstáncies més difí- 
cils, és la que ha tingut una durada més 
llarga. Pensó, no cal dir-ho, en totes aque- 
lles publicacions que, d’una manera o al
tra, poden comparar-se-li. La «Revista de 
Catalunya», a través d’una historia llarga 
i atzarosa, el període més Uarg en qué es 
publica de forma continua és el que va 
del 1924 al 1929. Un període correspo- 
nent per a «L’Avenp» només es troba 
entre 1889 i 1893. «Mirador» aconsegueix 
una vida llarga..., que no arriba a deu 
anys. I si «La Revista» va teñir una his
toria de vint-i-un anys, en la segona eta
pa, gairebé una década, la periodicitat ini
cial quinzenal fou substituida per la se
mestral, i aixó vol dir que fou una al
tra cosa.
En aquesta llarga historia, hi ha una gran 
riquesa. Tot i que és difícil abastar-la, 



us convido a resseguir-ne el progrés en 
el temps a través de trets significatius o 
anecdótics:
1959. La nova publicació comenta sense 
editorial de presentació. Només insereix 
una nota de funcionament, on s’explica 
ais lectors de «Germinabit» i de l’antiga 
«Serra d’Or» que ambdues publicacions 
es fusionen. És un text curt, en el qual 
s’empra tres vegades 1’infinitiu «servir».1 
Pero la revista, en qualitat de revista, no 
pensa oficialment. Els temps no són pro- 
picis a l’expressió d’un pensament sincer 
i lliure i la publicació creu que, de mo- 
ment, el que cal és continuitat. Els árd
eles iniciáis de Miquel Estradé són, so- 
bretot, els que corresponen a una publi
cació que s’autoproclama, precisament 
per aconseguir aquella continuitat, «órgan 
de la Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat». La primera vegada que la 
revista «pensa» correspon al número 
d’homenatge a Vicens i Vives, que és, 
també, el primer número important de la 
publicació. L’article inicial és de Jordi 
Pinell, responsable de la revista, el qual, 
en un text titulat «I la térra será teva», 
es refereix a Vicens i escriu: «Quan se’ns 
en va un deis nostres grans homes (...) 
és quan coneixem que vivim i treballem 
plegats perqué som un poblé.» 2 Encara 
no ha acabat 1960, i la revista passa de 
la ¡Musió a la realitat.
1964. Quatre anys després, en una ma- 
teixa página, potser com a premonició, 
pero molt abans que qualsevol vaticini 
d’aquesta mena fos possible, coincideixen 
les signatures de Jordi Pujol i Miquel 
Roca: el primer hi parla del llibre de 
Candel Els altres catalans; el segon, so
bre «El problema d’una forpa internacio
nal».3 D’aixó fa vint anys: per tant, en 
faltaven deu per a 1974.

1. «Serra d’Or», octubre 1959, primera coberta 
interior.
2. «S. d'O.», novembre 1960, p. 2.
3. «S. d'O.», agost 1964, p. 34. 

1968. Després de la mort de l’abat Es
carié, en una columna, un grup de per
sones volen retre el seu homenatge espe
cial i diferenciat a l’abat traspassat. És 
un grup «de no católics o d’agnóstics», 
format, segons l’ordre desordenat en qué 
el publica la revista, per Joan Fuster, Jo
sep Andreu i Abelló, Joan Oliver, Rai- 
mon, Salvador Espriu, Antoni Tápies, 
Francesc Pi de la Serra, Manuel Sacris
tán, Joan Brossa, Josep Fontana, Fran
cesc Fernández Buey, Pere Portabella, 
Joan Revenios, Xavier Folch, Josep Gui- 
novart, Maria-Antonia Pélauzy, Josep M. 
Castellet, Maria-Aurélia Capmany, Jaume 
Vidal-Alcover, Francesc Vailverdú, Ma
nuel de Pedrolo, Gabriel Ferrater, Joan 
Garcia-Grau, Joaquim Molas, Francesc 
Tudó, Jordi Carbonell i Horténsia Cu- 
rell.4 Aquest homenatge singular explica 
moltes coses sobre la realitat de «Serra 
d’Or».
1970. Dos anys després, quan els setanta 
han substitult els seixanta, Ernest Lluch 
ens explica una historia d’ahir que, re- 
llegida ara, ens fa pensar que potser, en 
realitat, des d’aquella perspectiva, era de 
demá. És aquesta: «El problema que tro- 
baren tant la Mancomunitat com la Ge- 
neralitat fou que, una vegada obtingut 
el fuero, els fou encara molt més difícil 
d’obtenir el huevo. Ambdues institucions 
es veien obligades, per a justificar llur 
existéncia, a prestar una série de servéis 
d’una manera més etica? i completa que 
no havia fet l’Estat. Peró si el ritme del 
traspás de servéis des de Madrid a Cata
lunya era lent, el deis recursos financers 
corresponents encara ho era més.» 5 6 Era 
una d’aquelles «notes per a persuadir» 
que feien pensar.
1975. A mitja década, després del fet 
biológic decisiu, un editorial: «Incerts al 
llindar de l’esperanpa, aguaitem els sig

4. «S. d'O.», novembre 1968, p. 49.
5. «S. d'O.», juny 1970, p. 26.

nes del temps (...). Els temps deis dics 
han passat, ara pertoca ais governants 
d’obrir canals cap a la mar ampia.» Peró 
la revista no ho veu gaire ciar encara 
i es manifesta només tímidament; dema
na l’indult i la llibertat per a la llengua, 
amb peticions també tímides: cooficiali- 
tat, inscripció al registre civil, toponimia 
auténtica, preséncia administrativa...0 
1977. Dos anys després, passades les pri- 
meres eleccions de la nova situació, les 
coses ja són més clares: «N’hi ha hagut 
prou que la democrácia comencés a ésser, 
n’hi ha hagut prou que comencés a co
mentar a ésser, perqué la preséncia, in
equívoca, de Catalunya s’alcés davant els 
ulls de tothom.» És una editorial que es 
titula «Victoria catalana».7
I arribem gairebé a ara mateix. L’any 
passat. La publicació copsa que les coses 
podien haver anat millor o que les ha- 
víem esperades d’una altra manera. «Alió 
que imaginávem com una felip riuada 
indiscutible, se’ns ha hagut de tornar un 
procés artieulat i compassat de “norma- 
lització”.» Malgrat aixó, la revista sap 
que la solució no és la improvisació, no 
és descordar-se, i hi afegeix: «En el pro
cés de la “normalització”, en el camí pas 
a pas cap a la naturalitat d’exercici de 
la nostra condició lingüística i cultural, 
no podem renunciar a la preocupació per 
una especial adequada qualitat.»8 Amb 
aixó, «Serra d’Or» arriba gairebé fins a 
nosaltres amb coheréncia i fidelitat per- 
manents. I fa vint-i-cinc anys.
El número commemoratiu, datat l’octu- 
bre de 1984, es divideix entre la historia 
de la revista, el resum deis vint-i-cinc 
anys i un aplec de col-laboracions i sec- 
cions com d’un número normal. Hi des
taca la preséncia deis antics membres del 
Consell de Direcció, els quals normalment 

6. «S. d’O.», desembre 1975, p. 25.
7. «S. d’O.», juliol 1977, p. 7.
8. «S. d’O.», mar? 1983, p. 12.

Hipocresía, pobresa i 
buidor espiritual, assetgen 

la vida d’una dona

De venda a totes 
les Ilibreries

Col-lecció de butxaca dirigida per: 
Andreu Teixidor de Ventos i Josep M. Castellet

LLIBRES \ama
una iniciativa conjunta 

d’EDICIONS DESTINO i EDICIONS 62 lina turbadora visió 
de la vida 

conjugal



parlen de llurs déries, paraula que aquí 
no té la més petita connotado pejora- 
tiva: Joan Triadú, el mestratge de Riba ; 
Max Cahner, la catalanitat del País Va
lenciá ; Xavier Fábregas, la necessitat de 
sortir del reducte; Josep Verdura, la llui- 
ta per la transformado de la societat; 
Ernest Lluch, la forma com ens veuen 
“des d’allá”, allá on ell té la feina ara; 
Oriol Pi de Cabanyes, la identitat cata
lana ; Eva Serra, la realitat i la crisi deis 
Pa'isos Catalans; Josep Benet, la cultura 
catalana a través de la legislació vigent; 
Joan Colominas, la normalització lingüís
tica ; Antoni M. Badia i Margarit, la lin
güística com a factor d’integració; Fran
cesc Vallverdú, la presencia del catalá ais 
mitjans de comunicado ; Josep Massot, 
el llibre; Miquel Estradé, la teología de 
l’alliberament; Sebastiá Benet, cristianis- 
me i modernitat; Albert Manent, el pare 
Batllori; Joaquim Molas, la creació, tot 
creant; Oriol Bohigas, la ciutat; Josep M. 
Castellet, una estada a Singapur; Gui- 
Ilem-Jordi Graells, les picabaralles entre 
les institucions; Josep M. Bricall, l’ó- 
pera...
Del número en general es pot dir que és 
fidel a la línia de la revista per les sig- 
natures, pels temes, per la qualitat... No 
és, peró, un deis grans números de la 
publicació per manca d’una orientació 
més clara, d’una coordinació més impe
rativa i d’un pía més preconcebut.
El fet cabdal comenfat el 1959 ha recor - 
regut un llarg camí. Aquest fet cabdal, 
peró, fou i és complex, com un fet d’Es- 
glésia, un fet deis nous temps, un fet 
d’unitat, un fet nacionalista i, a més, i 
perdoneu tanta repetido, un fet ben fet. 
Un fet d’Església perqué, com en tantes 
d’altres ocasions, sense l’ombra protec
tora de gent d’Església, d’eclesiástics, de 
monjos de Montserrat en aquest cas con- 
cret, «Serra d’Or» no hauria existit. Per 
aixó el nom, discutible i discutit, amb el 
pas del temps, se’ns ha fet corprenedora- 
ment normal; a més, al seu costat, no 
és difícil de posar-hi afires mots sugges- 
tius que figuren en el mateix poema del 
qual prové: palau, abric, alba, port, his
toria, Sinaí.
En aquest apartat de la presencia de gent 
d’Església, al mateix moment que se 
m’encomaná aquest parlament, vaig pen
sar que era just i necessari que en fes un 
esment molt concret, i alió que em vaig 
fixar com una obligado indefugible, em 
plau de poder-ho fer amb paraules de 
Josep Massot al número deis vint-i-cinc 
anys, on escriu: «Si “Serra d’Or” pogué 
fer la seva aparició el 1959 ■—com el 1958 
l’havien fet les "Qüestions de vida cris
tiana”, la primera revista religiosa de la 
postguerra que no fou guillotinada per 
les geloses autoritats civils o eclesiástiques 
del moment— fou degut només a la pro- 
tecció de l’abat Aureli M. Escarré, la 
profunda catalanitat i la decisiva influen
cia del qual en molts aspectes de la vida 
del nostre país han estat més d’un cop 
absurdament posades en dubte pels in-

Josep Faulí: -Un fet cabdal, un fet cultural, 
que supera totalment els límits 
de la cultura estricta.»

documentats de torn.» 9 La clau d’aques- 
ta historia, peró, no rau només en aquest 
origen sino, també, en la continu'ítat: col- 
lectivament hem tingut la sort que tant 
l’abat Brasó com l’abat Just només han 
tingut atencions per a la revista. Si el 
primer va viure moments difícils, que su
pera amb decisió, amb el segon hem vis- 
cut una ja llarguíssima historia des de la 
més completa anormalitat fins ara, sem
pre amb la seguretat que Montserrat no 
deixaria perdre aquest vehicle de comu- 
nicació que és ja historia i patrimoni de 
tots.
En aquesta mateixa línia, Jordi Pinell, 
que fou el primer responsable que el mo- 
nestir tingué a la revista, escriu al nú
mero: «Vaig considerar sempre els meus 
anys de “Serra d’Or” com un doble servei 
a Catalunya i a l’Església.» 10
Peró és, també, un fet deis nous temps, 
fruit de la presencia d’una nova gent, 
primera plataforma d’una joventut que, 
malgrat tot, vol continuar la seva histo
ria, precisament la seva, i «Serra d’Or» li 
ofereix l’oportunitat de fer-ho. Maur M. 
Boix, la preséncia del qual continuada a 
través deis anys ha convertit la seva figu
ra en inseparable de la revista, explica 
clarament la situació al número comme- 
moratiu: «"Serra d’Or” no era només 
deis monjos, sino que es devia ais acti- 
vistes seglars que l’havien "feta” i ais 
subscriptors.» 11 I «feta» va entre come
tes, unes cometes que són tant expressió 
de justicia com de modestia.
En aquest aspecte, és un fet comprovat 
que, í’entusiasme que dona escalf a la 

9. «S. d’O.», octubre 1984, p. 116.
10. Id., p. 32.
11. Id., p. 36.

revista durant la década deis seixanta, 
minva després, sobretot quan, amb l’ad- 
veniment de la democrácia, hi ha qui es 
pensa que ja s’ha resolt tot. És un fet que 
Í’entusiasme militant o resistent és irrecu
perable; sortosament, peró, la revista té 
prou allicients per a subsistir: els té en 
qualsevol indret i, més encara, entre nos- 
altres i amb el nostre panorama de prem
sa escrita.
En tercer lloc, un fet d’unitat. Les situa- 
cions difícils exigeixen solucions que no 
són les normáis, i la nostra situació col- 
lectiva d’ara fa vint-i-cinc anys era la 
d’un poblé, tot un poblé sense distincions, 
sotmés a un genocidi galopant. «Serra 
d’Or» és, davant d’aixó, la unió de tots 
els qui no volen morir collectivament, i 
és reconfortant poder assenyalar, passat 
el temps, que aquella unió, malgrat les 
anécdotes que l’acompanyessin i que, a 
hores d’ara, només són anécdotes, fou 
una unió de debo, tan estratégica com 
vulgueu, peró tan real també com les cir- 
cumstáncies demanaven. I les circumstán- 
cies, ja ho sabem, no eren pas qualsse- 
vol...
Aquesta unitat es concreta a l’entorn 
d’unes quantes coses, de les quals Jordi 
Sarsanedas, al número commemoratiu, 
recorda les més definidores: «D’aques- 
ta personalitat col-lectiva —escriu parlant 
de la revista com a unitat—, bé podríem 
esbossar-ne la biografía, el retrat en la 
historia. Veuríem com aquest algú, per 
exemple i només per exemple, desorde- 
nadament, s’entusiasma ais moments de 
més viva esperanza per a Catalunya, fa 
seu el dol per Biafra o per Bangla Desh, 
defensa amb conscient i declarada im- 
paciéncia el nostre dret a la llengua arreu, 
ret homenatge al pare Escarré en la seva 
mort, lamenta la massa rápida desmobi- 
lització de l’empenta de recuperació pú
blica no prou encertadament denominada 
“de resisténcia”, es manifesta "valenciá 
periféric” davant certes grolleries anti
catalanes, proclama la conveniéncia de 
perseverar amb adulta clarividéncia en 
la reivindicació i l’esperanfa...» 12
L’explicació pregona de la unitat, la dona 
la quarta connotació d’aquell fet: el na- 
cionalisme. És indubtable que un grup 
de catalans podía haver-se aplegat per 
defensar moltes coses, peró, davant l’ame- 
na?a i la realitat genocides, alió que ver
tebra la unitat que fa possible i que man- 
té «Serra d’Or» és, sense embuts de cap 
mena, el nacionalisme, un nacionalisme 
que, a través deis seus diversos protago- 
nistes, podia tenyir-se de tons accessoris 
diferents, peró que, peí que fa al que és 
essencial, era, ciar i ras, nacionalisme. 
Per aixó Jordi Pinell pot escriure, pie de 
raó, al número esmentat: «La causa que 
ens unia era massa important.» 13
Finalment, es tracta d’un fet ben fet. 
I aixó, malgrat que ho dic en darrer ter- 
me, comptat i debatut, potser és el més 

12. Id., p. 21
13. Id., p. 29.



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


