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a Ben Plantada es va publi-
car per primer cop en 32 glo-
ses correlatives que Eugeni
d’Ors va donar a conèixer a

La Veu de Catalunya entre el 23
d’agost i el 5 de setembre del 1911.
Més tard, el mateix any, les gloses
es van aplegar en un llibre editat Àl-
var Verdaguer de Barcelona. Estem
en ple centenari de la publicació de
l’obra que molts, no pas tots, consi-
deren la més emblemàtica d’Ors.

M’ha fet molta gràcia constatar
que algunes de les primeres mani-
festacions de la commemoració dels
100 anys de La Ben Plantada són de
signe agressivament contrari. Dei-
xeu-me citar-ne dos exemples. El
primer seria el treball del professor
Henry Ettinghausen, El protofeixisme
de ‘La Ben Plantada’. Empúries, la
Setmana Tràgica, Líbia..., recollit en-
tre els 15 assaigs del llibre conjunt El
pensament d’Eugeni d’Ors, publicat
per la Càtedra Ferrater Mora de la
Universitat de Girona. El llibre és
molt bo però les reflexions d’Etting-

L
hausen pequen de rajar pel broc
gros. Violenta la lectura de La Ben
Plantada a partir d’una interpretació
retroactiva forçada, basada en les
actuacions de l’autor a partir de la
Guerra Civil. Les seves afirmacions
són massa implacables, intransi-
gents i unilaterals.

Per una altra banda, el divendres
de la setmana passada, per a més
ironia, el dia després del recordatori
dels 80 anys de la proclamació de la
República, es va fer la tradicional
lectura de fragments d’una gran
obra literària al Parlament de Catalu-
nya com a anticip del Dia del Llibre. I
no cal dir que el llibre triat enguany
no va ser pas La columna de foc, de
Gabriel Alomar, que es va publicar fa
100 anys, o Llibret de versos, de
Teodor Llorente, de qui es comme-
mora el centenari del traspàs. Es va
triar La Ben Plantada.

I com és possible que el mateix lli-
bre titllat de protofeixista per uns si-
gui apte per als altres per ser llegit a
fragments en públic per represen-

tants del govern de la Generalitat de
Catalunya al Parlament. Crec que la
resposta és que uns carreguen mas-
sa les tintes contra Ors mentre els
altres es disloquen cap a l’extrem
oposat i actuen alegrement com si
no passés res. Fa una eternitat que
dura aquest estira-i-arronsa polarit-
zat a l’entorn de la figura d’Eugeni
d’Ors amb els uns que sobreactuen i
els altres que infraactuen.

Em sembla que ja seria hora que
ens deixéssim d’extremismes i pola-
ritzacions i enfoquéssim d’una ma-
nera veraç i sensata la personalitat
humana, intel·lectual i artística
d’Ors. Era un personatge d’una ex-
traordinària complexitat. Aquesta és
la clau de volta per entendre Ors i no
s’hi valen sectarismes, simplifica-
cions i reduccions. Podríem comen-
çar per entendre la projecció d’Ors
sobre la Teresa, amb tot el que té de
llums i ombres, afirmacions i contra-
diccions, veritat i anhel. Com Flau-
bert tenia una relació conflictiva amb
Emma Bovary. Igual, igual. ❋
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Aprofitant la pro-
ximitat del Dia del
Llibre, és a dir, de
Sant Jordi, i fu-
gint dels títols
mediàtics que so-
len ser els més ve-
nuts, recomanem
un clàssic amb
100 anys d’histò-
ria, ‘La Ben Plan-
tada’, considera-
da l’obra més em-
blemàtica
d’Eugeni d’Ors.
Alguns frag-
ments de l’obra
van ser llegits la
setmana passada
al Parlament.

l debat de moda en el món del lli-
bre continua sent el futur del pa-
per. Com a la premsa. No es parla
de fer millor periodisme, ni mi-

llor literatura. Parlem del suport. Imagi-
neu-vos aquest dissabte fent un tomb
per passejos i rambles de les vostres ciu-
tats i pobles (enguany també cal imagi-
nar els passejos i rambles d’on passeu les
vacances): les paradetes folrades amb la
senyera, les roses i llibres. Un Sant Jordi
de l’era de paper. Oi que és bonic?

Doncs d’aquí uns anys aquest entra-
nyable paisatge pot canviar. Les parade-
tes esdevindran una mena de caixer au-
tomàtic en què es podrà descarregar les
novetats de la diada. Signatures? Si no
són electròniques... Ara que hi som a
temps, hem de preveure no treure-li poè-
tica a la poesia. Això no vol dir anar en
contra del llibre digital, sinó pensar en el
Sant Jordi del futur. Fa un parell d’anys,
els autors signaven una mena de targeta
amb un codi de descàrrega. Per aquest
Sant Jordi, la Universitat Oberta de Ca-
talunya ha organitzat un taller sobre lli-

E
bres digitals i als alumnes se’ls ha
obsequiat amb una descàrrega.

Però per als amants del paper
potser no està tot perdut, el pa-
per continuarà com a fetitxe i el
Sant Jordi serà la gran festa del
llibre de paper. Un cant a la tradi-
ció. Gairebé com les fires de for-
matges i embotits artesanals.

I les cases? Què farem amb les
llars de l’era del llibre digital? De
moment es preveu un gran canvi
en el disseny del mobiliari tradi-
cional perquè, caldran les llibre-
ries? Després de la tele, el llibre
és l’objecte més present a les
llars. Fins i tot aquelles on no es
llegeix. El primer símptoma del
canvi és que han desaparegut del
menjador aquelles enciclopèdies
que els pares van comprar a ter-
minis amb el convenciment que
millorarien els estudis dels fills.

Són tants els interrogants que
planteja el suport que ens obli-
dem de la literatura. Tant, l’hem

oblidat, que hi ha la sensació que es fan
molts llibres, però que la literatura va
de baixa. De fet, si fem un repàs de les
novetats d’aquest Sant Jordi compro-
vem que en temps de crisi l’autoajuda
va a l’alça, però cada cop pren més for-
ma de narració novel·lística. També
evolucionen els llibres dels mediàtics
que es disfressen de reflexions profun-
des. També el concepte de best seller
canvia, i s’editen obres que pretesa-
ment són molt ocurrents i que barre-
gen l’humor, l’experiència personal i la
possibilitat d’un bon reclam a la faixa
del llibre.
   Jo, com que em trobo confús, m’ins-

piro en un d’aquest llibre: La tendresa
del paper higiènic, escrit per Josep Ma-
ria Portavella i Pallàs, membre del grup
The Chanclettes. Proposa una sèrie de
reflexions estructurades des del tron
de la tassa de vàter. En prenc nota: em
tancaré al lavabo i pensaré en el futur
del llibre. Estic convençut que arribaré
a la conclusió que de paper encara en
farem servir força temps. ❋
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