
amics i  mestres

L ’any passat commemoràrem el
centenari del naixement de Mau-
rici Serrahima, una persona pro-

fundament catalana, autènticament
cristiana i fidel testimoni dels temps
que li tocà de viure. Un temps revolt:
nascut el 14 de juny de 1902, morí el
8 d’abril de 1979, després de conèixer
la guerra, la presó i l’exili. Observador
honest, va deixar-nos unes Memòries
que són un dels millors documents d’a-
quella època. Com ell deia, però, no
era un llibre d’història, sinó, simple-
ment, unes memòries.

Maurici Serrahima i Bofill era d’una
prestigiosa família de juristes: el seu
avi, Maurici Serrahima i Palà, va ser un
dels millors degans del Col•legi d’Ad-
vocats de Barcelona, i el seu pare, Lluís
Ser rahima i Camín, presidí la Caixa de
Pensions i el Cercle Artístic de Sant
Lluc, i li foren concedits els honors de
Degà del Col•legi d’Advocats de Barce-
lona, un càrrec que mereixia i esti-
mava, però per al qual no va poder ser
elegit, per les circumstàncies políti-
ques. La família Serrahima es trobà en
aquella situació, en què era difícil de
mantenir-se fidel a Catalunya i a l’E-
vangeli, posada a prova durant la gue-
rra del 36 i la repressió franquista.

Maurici Serrahima seguí la carrera
d’advocat i l’exercí honestament i amb
eficàcia, però se sentí doblement atret
per la vocació política i la literària. Milità
dins Unió Democràtica de Catalunya,

ajudà els sacerdots perseguits a la
zona republicana durant la guerra
i fou empresonat pel sinistre SIM,
acusat de ser –increïble– el cap de
Falange Española! Exiliat a França
en 1939, retornà a Catalunya en
1940 i s’incorporà a la vida cultu-
ral, ben difícil, d’aquell temps. Es
comprometé en diverses activitats
polítiques, i presidí «Miramar»,
lloc de trobada de persones de
diverses maneres de pensar, uni-
des per un mateix esperit català i
democràtic. Tots els debats i con-
ferències es feien en llengua cata-
lana, i una de les sessions més
apassionades va centrar-se sobre
si era lícit o no col•laborar en la
premsa en castellà. Serrahima va
ser dels qui van fer servir sempre
la llengua catalana, tot i que no
s’oposà a fer servir el castellà per
a defensar Catalunya, en la seva
rèplica a Julián Marías, Realidad de
Cataluña, publicada en 1967. Com a
creació literària cal destacar les
novel•les El principi de Felip Lafont
(1934), Després (1951) i Estimat sen-
yor fiscal (1955); un volum de narra-
cions, Petit món enfebrat (1947), els
d’assaig La crisi de la ficció (1965),
Sobre llegir i escriure (1966), El fet de
creure (1967), Marcel Proust (1971),
Dotze mestres (1972) i una bona bio-
grafia de Joan Maragall (1955). Un
assaig sobre Verdaguer ens prova el

seu interès pels temes de la llengua i
de les lletres, que en un país normal,
com ell hauria volgut que fos el nos-
tre, hauria trobat el seu lloc.

I no oblidem la seva tasca com a
assessor de molts editors –els Aymà, en
primer lloc– i com a membre de diver-
sos jurats literaris al costat de Ramon
Aramon i Serra, en uns anys en què no
tothom en volia ser. Maurici Serrahima
fou un català que va saber complir, en
tot moment, el seu deure.u

Maurici Serrahima 
i la llengua catalana
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