
Trento; i, sobretot, la possibilitat d’assistir a una representació esplèndida de l’obra de Clau-
dio Magris Lei dunque capirà.

Esteve CLUA

Universitat Pompeu Fabra

Primera Jornada Maurici Serrahima (Barcelona, 28 de març de 2007). – La primera
Jornada Maurici Serrahima, organitzada per la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Fa-
cultat de Filosofia de la URL i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat, esa la Sala
Pere Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona dimecres, 28 de març de 2007.

Maurici Serrahima i Bofill (1902-1979), intel.lectual compromès amb el seu temps, ha es-
tat una figura important en la història cultural i política de la Catalunya del segle XX. Els sis vo-
luminosos dietaris, Del passat quan era present, que van des de l’any 1940 fins al 1974, pu-
blicats amb motiu del centenari del naixement, són un material molt valuós per a conèixer
d’una manera directa, i viva, la trajectòria polifacètica del personatge, i són també imprescin-
dibles per a interpretar la història del nostre país durant tota una època.

Amb aquesta Jornada es va donar nova llum als múltiples vessants de Maurici Serrahima:
a partir de la seva aportació al memorialisme, es revisaren els diversos aspectes de la seva con-
tribució com a literat i crític, com a novel.lista, com a intel.lectual que es féu ressò d’un corrent
de pensament cristià obert i europeu i, finalment, la interessantíssima faceta de Serrahima com
a activista cultural i polític en els anys difícils del franquisme.

Josep Massot donà la benvinguda als assistents i cedí la paraula a Joaquim Molas, que en-
cetà la Jornada amb la ponència «Serrahima, memorialista». Molas ens introduí a la persona-
litat i a l’estil sense replecs, però de gran envergadura literària, del Serrahima escriptor «es-
pontani», que tenia Josep Pla de model. Els sis volums dels dietaris de Serrahima, a més d’una
obra imprescindible per a conèixer la Catalunya de la postguerra, amb excel.lents retrats lite-
raris, consideracions filosòfiques de primer ordre, crítica literària d’una gran agudesa i anàli-
sis polítiques, són un autoretrat on hom troba reflexions sobre el propi jo que dubta i que al-
hora se sent satisfet.

Lluís M. Todó, amb la comunicació «Serrahima i Proust», ens endinsà en les similituds,
poc estudiades, entre Serrahima i l’admirat autor de La recherche du temps perdu, que, patint
tots dos crisis asmàtiques, compartien un mateix estat d’esperit en els moments de crisi, en què
el breu instant d’inconsciència, de discontinuïtat de la realitat, produeix un desequilibri en la
percepció de la realitat exterior i una manera de narrar, com queda palès en el capítol XII de
l’assaig Marcel Proust, que Serrahima publicà el 1971.

Sílvia Coll-Vinent ens introduí, a «Serrahima: els orígens literaris», en la relació entre les
lectures i les malalties de la infantesa i l’adolescència de Maurici Serrahima, que el van re-
cloure algunes temporades, moments en què es formà en la lectura dels clàssics catalans i eu-
ropeus. D’aquesta manera es forjà la seva formació literària autodidacta.

Carles Lluch repassà, a «Serrahima, novel.lista», la trajectòria narrativa iniciada el 1934
amb la novel.la El principi de Felip Lafont. Maurici Serrahima, que conreà poc aquest gènere,
se sentí aviat decebut del premis literaris. Per bé que es formà en el postnoucentisme, Serrahi-
ma seguí un camí propi, molt valorat, entre d’altres, per Salvador Espriu.

Jordi Malé, amb la ponència «Serrahima, crític i teòric de la literatura», en destacà la fa-
ceta de crític literari, i sobretot se centrà en Dotze mestres, publicat el 1972, que aplega assaigs
sobre la prosa i les figures humanes de dotze escriptors catalans indiscutibles, de Verdaguer a
Sagarra.
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Jordi Giró, que se centrà en el seu vessant de filòsof, abordà, a «Serrahima, home de pen-
sament» les nombroses i interessants reflexions sobre el temps i l’existència que recorren l’o-
bra del pensador que fou Maurici Serrahima.

Pere Lluís Font (amb un record inicial per a l’amic comú Jaume Lorés), destacà, en la
ponència «Serrahima i el cristianisme postconciliar», el que representava per a Serrahima el
fet de creure, qui, amb una fe gens turmentada, declarava que «la raó ens fa companyia». Se-
rrahima, més evangèlic que no pas eclesiàstic, coincidí, entre molts d’altres, amb pensadors
com Maritain, Mounier o Teilhard de Chardin. Igualment, se sentia a prop de Maragall, Ches-
terton, Mauriac i del seu mestre Josep M. Capdevila.

Albert Manent va cloure els parlaments amb «Serrahima, activista cultural i polític», en
què repassà la vasta i incansable trajectòria política de Maurici Serrahima, que fou membre
d’Unió Democràtica de Catalunya, que conegué la presó i l’exili i que destacà com a activista
cultural en els anys tan foscos de la Catalunya franquista.

La cloenda de la Jornada va anar a càrrec d’Oriol Izquierdo, director de la Institució de les
Lletres Catalanes.

M. Elena CARNÉ I MASLLORENS

El 1906, cent anys després. – «Nadal, Cap d’Any, Reis... A les cases, entorn de les taules
pairals s’apleguen i estrenyen les famílies. No faltarà lloc per al bon amic. Mes encara queden,
part defora, solitaris sense família, sense casa, sense generosa taula d’amistat...» Així comença-
va, el dilluns u de gener de 1906, la primera columna signada per Eugeni d’Ors sota l’encapça-
lament «Glosari» a La Veu de Catalunya: una secció i uns textos diaris que havien d’esdevenir
punt de referència per a la cultura i la societat barcelonines dels inicis del segle XX. L’any 1906
s’obria, així, amb la posada en marxa d’una operació periodística i literària de primer ordre, i al
llarg dels dotze mesos següents van coincidir a més l’aparició de tot un seguit de llibres que avui
llegim encara amb admiració i, a la tardor, la convocatòria d’un esdeveniment clau per a la llen-
gua en què estaven escrits: el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

L’any 1906 (que serà a més l’any de la Solidaritat Catalana) s’obre, doncs, amb la posada
en marxa del «Glosari» d’Eugeni d’Ors i es clourà amb la gran mobilització ciutadana al vol-
tant del Congrés Internacional de la Llengua (esforç que culminarà, l’any següent, el 1907, amb
la institucionalització cultural del catalanisme representada per la creació de l’Institut d’Estudis
Catalans). En l’endemig, van apareixent Josafat de Prudenci Bertrana, Les multituds de Raimon
Casellas, Els fruits saborosos de Josep Carner, les Horacianes de Miquel Costa i Llobera, Enllà
de Joan Maragall (que inclou la segona part del Comte Arnau) i Pilar Prim de Narcís Oller, tots
títols de primer rengle de la nostra literatura, i encara una altra obra essencial per a la immedia-
ta història politica del país: La nacionalitat catalana d’Enric Prat de la Riba. La suma de la
coincidència en un mateix any de tots aquests llibres i esdeveniments va fer que, al 2006, just
un segle després, diferents institucions culturals del país decidissin celebrar l’escaiença d’a-
quell centenari (que eren, de fet, aquells centenaris) amb actes i activitats de diversa índole.

Celebracions institucionals. El Govern de Catalunya escollí l’efemèride del 1906 per de-
dicar-hi un bell quadern editat a tot color (amb disseny de Saura-Torrente) amb què s’obsequià
els assistents a la recepció oficial oferta pel President Pasqual Maragall amb motiu de la Dia-
da de sant Jordi al Palau Reial de Pedralbes.9 El quadern, amb selecció i text de presentació de
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9. COMADIRA, Narcís (ed.) (2006): 1906-2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Departament de la
Presidència, 34 p., gran format. Selecció de textos i il.lustració: Narcís Comadira.
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