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EL
DIBUIX

Fer

l repòs ens fa savis”, diu l’assagis-
ta i filòsof Eugeni d’Ors (1881-

1954). Conegut per Xènius, el sobrenom
amb què escriu la seva columna diària a
la secció Glossari de La Veu de Catalu-
nya, inventa i promou el terme Noucen-
tisme, el moviment de regeneració cul-
tural catalana de principis del segle pas-
sat. Les glosses són de format sintètic i
tenen dosis ingents de reflexió filosòfica
sobre temes d’actualitat artística, políti-
ca i cultural. Xènius sedueix i instrueix
alhora: és La filosofia de l’home que tre-
balla i que juga (1914). El llenguatge triat
és bell, artificiós, civilitzat, humanista
però també provocatiu i irònic, i sempre
adreçat a ments il·lustrades. A la seva
Oceanografia del tedi (1916) hi recull
unes proses en què el narrador (ara Au-

tor) rep, per prescripció mèdica, la diag-
nosi de tedi: “Ni un pensament, ni un
moviment.” La recepta es compleix amb
afany fins que enmig de l’assossec d’Au-
tor, assegut contemplatiu en una chaise
longue al balneari, apareix la Dona, que
el farà dansar entre el desig i el tedi. A
La Ben Plantada (1911), al·legoria del
Noucentisme, d’Ors oposa el país al ro-
manticisme més tempestuós i abrandat.
Hi dibuixa una Catalunya ideal, mesura-
da, tradicional, treballadora i poc hor-
monal. Afortunadament més endavant
rectifica aquest ideal a La veritable his-
tòria de la Lídia de Cadaqués (1954),
amb il·lustracions de Dalí. Horroritzat
per la improvisació, d’Ors vivia en crisà-
lide permanent (avui en diríem un freak
de tres parells). La seva idea de civilitat
s’arquitectura en una ciutat il·luminada
com la polis grega, governada per artis-
tes i filòsofs, sempre en construcció.
L’escola és el primer vehicle del civisme
i “l’obra ben feta”, l’eslògan que ens
hem de tatuar des de ben petits. La in-
tel·ligència cultivada.
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La seva idea de civilitat
s’arquitectura en una
ciutat il·luminada com la
polis grega, governada per
artistes i filòsofs

quest Estat és decadent. Re-
passo esmaperdut alguns
dels fets que han trastocat la
nostra vida política en les úl-

times setmanes i m’adono de la degra-
dació de la qualitat democràtica que
pateix aquesta societat. Vivim en una
Espanya que, segons María Dolores
de Cospedal, “ha recuperat el rumb”.
Desgraciadament, un rumb que pos-
siblement no ens consolidi com una
societat del segle XXI, sinó ben al con-
trari, ens faci recordar massa els
temps pretèrits.

EL TANCAMENT de Radiotelevisió Va-
lenciana (RTVV) ha coincidit en el
temps amb dues altres demostra-
cions de força –“cops de l’Estat”, que
en diu l’amic Toni Aira per suavitzar
l’expressió “cop d’estat”– com han es-
tat l’aprovació de la LOMQE i de
l’avantprojecte de llei de seguretat
ciutadana, que –ja ha dit el ministre
Fernández Díaz– evitarà manifesta-
cions “amb pancartes o consignes ve-
xatòries en relació amb Espanya i les
seves comunitats autònomes”; pa-
raules d’un ministre, el mateix mo-
ment que el seu president sortia a de-
fensar 13TV i Intereconomía –que no
són precisament comparables a la
BBC–, que havien estat acusades de
promoure l’odi a Catalunya compa-
rant el procés de transició nacional
amb el nazisme. De fet, des d’alguns

A entorns jurídics ja han sortit veus que
critiquen fermament aquest avant-
projecte i l’acusen d’inconstitucional.

LES DUES LLEIS ESMENTADES i el tanca-
ment de RTVV esdevenen puntals del
paquet de mesures uniformitzadores
del gabinet de Rajoy, en pro d’una Espa-
nya més monocolor que diu “no ser na-
cionalista” quan s’embolica permanent-
ment amb la rojigualda. Tuf de franquis-
me sociològic a les seus ministerials i po-
ca (molt poca) voluntat de diàleg com
s’ha vist en l’aprovació de la nova llei
d’educació promoguda pel ministre
Wert. La coneguda llei Wert és un torpe-
de contra la línia de flotació del model
d’immersió lingüística de Catalunya i
l’autonomia de la Generalitat per adap-
tar una part dels continguts curriculars
a la realitat catalana. La clausura de
RTVV, encara que tampoc era un exem-
ple de militància lingüística ni d’inde-
pendència política, permet desgastar
encara més la realitat cultural valencia-
na a favor d’una realitat blavera artificial
construïda per oposició a la catalana.

Fins i tot, com deia algun editorial per-
met incrementar els rumors que posen
la CCMA en el punt de mira d’aquells qui
creuen que, també fent la mateixa ope-
ració a Catalunya, s’hauria de retallar
menys en escoles i hospitals. Però la rea-
litat és que el tancament d’una emissora
pública és un cop molt dur per a la nostra
qualitat democràtica. S’ha orquestrat
des d’un tacticisme polític deshonest
amb la realitat social del País Valencià,
amb la voluntat de clausurar una altra fi-
nestra per on el català podia tenir una
mínima presència. És un tancament per
harmonitzar (espanyolitzar encara
més) la realitat valenciana i allunyar-la
dels qui creuen amb els lligams històrics
entre la gent que viu a banda i banda de
l’Ebre. Si bé és cert que ràdios i televi-
sions públiques i privades –totes, pel fet
d’usar espectre radioelèctric– han de te-
nir un compromís de servei públic (de
cohesió social, vertebració territorial i
expressió del patrimoni col·lectiu), en-
cara és més cert que en un mercat alta-
ment liberalitzat com l’actual només els
organismes públics ho poden garantir.

FINAL DE NOVEMBRE negre per a l’Espanya
plural, aquella que un dia van teoritzar al-
guns líders socialistes i ara gairebé ja nin-
gú recorda; constatació definitiva que en
la democràcia espanyola s’ha perdut la ca-
pacitat de diàleg i que, a Catalunya, s’han
consolidat dues cosmovisions totalment
irreconciliables, totalment distants.
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