DIÀLEG
AVUI, dimarts, 27 de desembre del 1983

La figura política de Manuel Serra i Moret és recordada
en aquest article per Josep Dalmau. Un recorregut
polític d aquest capdavanter del socialisme català, amb la
seva entrada al PSOr. i posterior sortida d'aquest partit, i

la constitució de la Unió Socialista de Catalunya Serra i
Moret va ser l'impulsor des de Perpinyà del Moviment
Socialista de Catalunya junt amb J. Pallach i J Rovira
on es van aixoplugar més tard J. Reventós i R. Obiols

Manuel Serra i Moret abandona elPSOE
M

anuel Sçrra i Moret, aguest
catala universal que mort a [exili (Perpinyà) el 29 de juliol de 1963,
és un paradigma —constitueix un
far— en aquest procés de formació
d'una «Esquerra Nacional Catalana»,
després de la depressió col·lectiva
que ha provocat en aquest camp la
supeditació del PSC al PSOE gelosament espanyolista.
Serra i Moret, fill d'una família benestant de Vic, es formà als EUA, a
Londres, a Mèxic i a l'Argentina. Recorregué en els primers anys de la
seva joventut tots els països d'Amèrica i Europa. I amb tot aquest bagatge
retorna a casa i s'estableix a Pineda
de Mar. Aquí el seu paper d'alcalde
és insubstituïble durant deu anys.
S'incorpora a la vida política del país
essent vice-president de la Unió Catalanista fins que es dissol per la
mort del seu amic i president, Dr.
Martí Julià, l'any 1917. Desaparegut
també Prat de la Riba, es troba aïllat
ideològicament i es dóna d'alta a la
Federació Catalana del PSOE. Es va
il·lusionar a poder fer valer el seu socialisme respectuós amb les petites
nacionalitats. Efectivament, al Congrés de 1919 el PSOE va renovar el
seu programa i Serra fou un dels cinc
ponents que n'havien de redactar els
nous estatuts. Gràcies a la seva autoritat í tenacitat fou inclòs un apartat
que resava: «Reconeixement de les
nacionalitats ibèriques en la mesura
que demostrin aptitud o capacitat per
al govern propi, sense detriment de
la democràcia ni de les conquestes
socials».
Tot això, però, fou paper mullat.
«Són molts els qui en terres de l'Espanya castellana ens menyspreen ostensiblement. Serra i Moret —diu el
s e u biògraf Pere Foix amb
eufemisme— no va trigar a adonar-se
d'una actuació que estimava nociva
per a la llibertat de Catalunya i... va
haver de sortir del PSOE per crear

un partit socialista català». Serra i
Moret és molt més contundent i més
profund: «L'Univers va trobar el seu
centre abans que nosaltres vinguéssim a prendre esment de les seves
lleis, car de trobar-lo o no depenia la
seva existència. Homes hi ha aquí a
la nostra terra que cerquen llur centre
lluny de si, als quals la desorientació
els incapacita per a tota acció positiva.
Aquests es despullen dels seus atributs d'home per poder ser com els
altres, o com els altres volen que
siguin. Porucs, amb l'esguard extraviat, espien els moviments i els judicis dels altres per emmotllar la seva
actitud al gust del seu amo. Mai consulten el seu interior, ni escolten la
veu secreta que els diu que tot el
món està en ells; que s'ha de ser
fidel a la pròpia condició i que hem
de lluitar amb els instruments nostres i no amb els dels altres, que són
precisament destinats a combatre'ns.
Es de miserables degenerats això d'evitar la topada passant-se a l'enemic,
i és de justícia que aquest els tracti
com,a esclaus menyspreables. Però
no espanti el nombre dels esmaperduts, per considerable que sigui.
Aquells que ronden pels bulevards,
freturosos d'amagar la seva divina
procedència, o s'arrosseguen per les
catifes, dòcils al fuet del seu senyor,
embadalits tots amb el foraster, contents de passar pel que no són, no
s'estalviaran la topada que els seus
càlculs creuen haver defugit per sempre. La naturalesa no tolera la reproducció de semblants paràsits, i seran
els seus propis fills els que els escopiran a la cara. A aquest monstre li
escau de dir que vol ser home abans
que català. Essent fruit de l'aberració
li escauen totes les aberracions. La
huimnitat i la personalitat estan en relació directa».
Serra i Moret, doncs, després d'aquesta experiència de cinc anys viscuda en la pròpia carn, abandona la

marrada per tornar a la carretera. Comença la seva tasca de captació, assistit pel seu gran amic Rafael Campalans, i aconsegueix aplegar valuoses
personalitats per a la fundació del
nou partit: els germans Xirau,
Jaume Aguadé, Joan Montanyà,
Joan Frontjusà, etc., junt amb un selecte grup de joves treballadors. Pel
mes de maig del 1923 van començar
les nombroses reunions i s'arribà a
l'acte constitutiu de la Unió Socialista
de Catalunya el 8 de juliol del mateix
any, acte que se celebrà a l'estatge de
la Federació Catalana del PSOE.
Serra i Moret va presentar la nova
organització socialista amb una ponència que impressionà l'auditori.
De la importància del seu discurs i
del seu treball previ, en pot donar
idea que en la mateixa assemblea
constitutiva s'inscriviren a la Unió
Socialista més de set-centes persones.
La seva decisió va desplaure als socialistes espanyols més «per centralistes que per socialistes». I per als
homes de la Lliga, la creació d'un
partit socialista dirigit per homes
cultes i responsables, catalans i patriotes era una mena d'intromissió
en la política catalana, atès que els de
la Lliga estaven persuadits que
tenien el monopoli del catalanisme.
Caigué sobre Catalunya, poc després, la pedregada de la dictadura del
general Primo de Rivera, que durà
set anys Acabada la farsa, la Unió
Socialista de Catalunya es presenta a
les eleccions junt amb Esquerra Republicana i... arrosseguen la majoria
absoluta del poble català amb un
home capdavanter —Macià— que
mai havia abandonat la referència als
principis dels drets de Catalunya a la
seva plena sobirania.
Ve la guerra civil i l'exili. Serra i
Moret s'estableix a l'Argentina i es
guanya la vida escrivint. Aquí edita
els llibres Los fundamentos de la historia y de la filosofia, La riqueza de Amè-

rica, etc. El seu últim llibre fou La
ciutadania catalana.
El seu viatge de l'Argentina a
França, el 1948, fou escalonat per un
seguit de conferències a universitats
de Mèxic, Xile, Estats Units, Veneçuela, Londres, París, etc. junt amb
contactes amb primeres autoritats polítiques d'aquests països i amb els
nuclis de catalans exiliats. Per ell sol,
aquest viatge dóna ja la categoria intel·lectual i el reconeixement internacional que havia assolit Serra i
Moret com a humanista i català.
5 S'instal·la a Perpinyà i des d'allí
s'incorpora i impulsa el Moviment
Socialista de Catalunya junt amb
Josep Pallach i l'activista Josep
Rovira, i n'és el patriarca indiscutible. Aquí vingueren a aixoplugar-se,
més tard, Joan Reventós i Raimon
Obiols, fins que a les primeres clarors
d'alba de la nostra tendra democràcia
el PSC va fer tornar enrera les seves
fites i s'encastà com una lapa
—articular en diuen ara— al PSOE,
que és, entre altres coses més
nobles, un instrument per a mantenir
sotmesa Catalunya. El regateig perfídies de l'actual govern del PSOE en
relació amb la lletra i l'esperit del
nostre Estatut arribarà un dia d'aquests a establir el decret de <<regulació del pa amb tomàquet». Espinàs
dixit. Mai es podrà alliberar un país
valent-se de les forces d'ocupació.
Heus aquí la lliçó que ens dóna el testimoni d'aquest català universal que
fou Manuel Serra i Moret. Un no
s'explica per què resta ignorat públicament un home de la seva talla de
pensament, d'un humanisme tan
ampli i radical —«mai he deixat de
creure e n l'eficàcia de l'acte
heroic»— i tan abandonat per Vic, la
seva ciutat natal, essent-ne una
glòria d'aquelles inapagables.
Josep Dalmau
(Escriptor)

m
Idees i sentiments
Amb voluntat serena i constructiva no pretenem altra
cosa que incitar aqtiesta gent
nostra tan admirable per tal
que prengui consciència i es
mobilitzi davant la contesa electoral que s'apropa. Els objectius aquesta vegada són clarïssims; no s'hi val buscar-hi
complicacions; l'única cosa positiva és unir idees i sentiments.
Es evident que el poble està
desencisat en veure que Catalunya sols ho és de nom, però
no de fet, i això comporta que
s'arrauleixi en una inèrcia perniciosa perquè no veu segur el
demà. S'adona que l'Estatut,
el Parlament i tots els altres organismes se'n poden anar en
orris per poc que badem; la
vel·leïtat dels moments que
vivim no ofereix cap garantia
de futur.
Pel nostre punt de vista, tot
és qüestió de ser vius com una
mostela si no volem que ens
prenguin el pa del cistell Cal
treballar amb dedicació i rigor i
prendre consciència que s'han
de deixar de banda les mesquineses perquè per damunt de
tot hi ha Catalunya. Això ho
entengué una generació passada que va saber encarrilar el catalanisme modern amb òptims
resultats.
Dit això. volem subratllar.

no copiar, allò que va exposar
a la Bústia del dissabte 26 de
novembre el senyor Joan Font
i Revilla. Hi estem totalment
d'acord, en el 'sentit que els
alts interessos de la pàtria ens

aconsellen que ERC, NE i tots
els grups independents, intel·lectuals, obrers, joves i tota
mena de gent progressista, nacionalista i d'esquerra, respectant les característiques de ca-

dascú, formin un bloc per tal
d'obtenir els valors necessaris
que ens permetin de barrar el
pas a forces que són tan respectables com vulgueu però que
en ús de la nostra democràtica

APUNTA

Miró, la Vida i la mori

L

a notícia de la mort de Joan Miró la
vaig rebre per la televisió. El locutor
va explicar que el vell pintor s'havia adormit
el vespre de Nadal i que no s'havia pas despertat. Havia mort dormint. Avui arribarà el
seu cos a Barcelona, on reposarà definitivament, per expressa voluntat d'aquest home,
ara mort, que va saber explicar, potser més
bé que ningú, la Vida.
En els reportatges que s'han emès sobre
la vida i l'obra de Joan Miró, al circuit català
i a l'estatal, aquesta idea ha quedat en una
evidència claríssima. Cada quadre, cada
detall de la seva pintura, eren esclats de
Vida que, miraculosament, havien florit
dels seus dits d'infant lúcid. Com en aquella
paràbola apòcrifa de Jesús fent coloms de
fang i bufant perque volessin, ben vius,
davant els ulls esbatanats dels seus companys de joc, Joan Miró tocava amb els dits
les teles i els papers i en feia néixer ocells o
insectes, estels o llunes, infants o adults,
enmig d'un univers propi, que no necessitava firma. Un univers en el que, al costat d'aquestes formes de vida conegudes, sabudes,
s'hi movien infinites formes —ben vives i
reals— inventades, intuïdes, vistes només
per uns ulls que anaven força més enllà de
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opinió no ens mereixen cap garantia envers la Catalunya rica
i plena que volem per a tots els
catalans, comprenent-hi sense
cap mena de dubte els immigrats, que tenim catalogats
com a persones, no com a
«vots». Jaume Gils i Mateu
(Tarragona).

Les pianoles

tot això que els senzills humans en diem realitat.
Cada taca de color, cada ratlla, cada
puntet que sortia de l'esperit de Joan Miró
era, és encara, un missatge eperançat que
salta a l'aire i es posa a volar entre nosaltres,
obrint-nos camins més enllà de la quotidiana
vulgaritat de la superfície de les coses.
^ Miró pintava obert a totes les ventades de
l'esperit. Sense cap conpromís previ. Ell ho
ha dit avui —en els reportatges d'arxiu que
han desenterrat els arxius de TVE— «cada
cop que faig una exposició, m'hi jugo tot el
meu pretigi». Perquè havia pintat cada tela,
havia construït cada escultura, havia
muntat cada «collage» amb la llibertat del
joc, o amb l'esclavitud del visionari profètic.
Com un Jesús que fes coloms de fang al
mig del carrer, per jugar amb els amics. I
que en cada bufet s'hi jugava la divinitat.
Ha mort un dia de Nadal Amb humilitat
i serenor.
Els seus infantaments, miracles continuats, inexplicables, queden amb nosaltres
Li diem adéu, però li hem de dir, sobretot,
gràcies.
Pius Pujades

He llegit, com sempre, l'article
de l'Espinàs corresponent al
dissabte dia 10, on parla de les
pianoles i de la indústria que
iniciaren a la Garriga, a començament de segle, la família
Blancafort.
Només hi afegiria, si m'ho
permeteu, que tota la història,
més o menys resumida, ens la
contà en Pere Blancafort de
Rosselló, fill del fabricant de
rotlles per a pianoles, en el seu
llibre, per altra banda recomanable La Garriga, el balneari i
jo (1976), on hi dedicà tot el
capítol III, incloent-hi fotografies d'un valor històric i documental certament important.
Crec que a Josep M.Espinàs,
inefable per tantes i tantes
raons, li agradarà saber de l'existència d'altres papers publicats pel que fa a tan singular
negoci i que, si més no, ens
permet de complementar i fins
i tot de confrontar dades i opinions Gràcies Josep Amorós
i Mestres (BarcelonaJ.

