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A
mb la incorporació
estable d’Eugeni
d’Ors al diari La Veu
de Catalunya (1906) la
cultura catalana va

perdre la possibilitat de tenir
un intel·lectual modern, un
d’aquells franctiradors que no
només estaven pendents de les
fraudulentes mans dels legis-
ladors del seu temps, sinó que
conservaven la llista de les sa-
trapies comeses per quan cal-
gués prémer el gallet. Però Ors,
format en les files del moder-
nisme, va preferir adoptar la
clàusula aristocratitzant del
cognom, D’Ors, com si fos un
don; es va fer anomenar Xènius,
l’hereu més tou i amb menys
relleu dels epigrames de Goet-
he, Schiller i Marcial; i es va
vestir de dandi en ple segle XX,
amb càrrec oficial, majordom i
aduladors particulars, en
comptes de seguir la vida de
baixos fons dels acusats per
immoralitat a la França del
XIX. No només va refusar el
model Zola d’intel·lectual, sinó
que va convertir la rebel·lia
dandista de Baudelaire en la
màscara amorfa del poder.

El 1908, no obstant, Ors va
atrevir-se a recusar des de les
pàgines de La Veu el veredicte
d’execució d’un presumpte
confident detingut per la poli-
cia, l’anarquista Rull, a qui
deurien tractar si fa no fa com
als etarres Lasa i Zabala. Amb
prudència, sota el maquillatge
de les protestes estètiques, man-
tenia així certa simpatia per
aquells que s’atrevien a dina-
mitar la monarquia i el corpo-
rativisme de la Lliga Catalanis-
ta. Per contrast entre afins,
només cal recordar que Car-
ner, en oberta difamació ideo-
lògica de Gabriel Alomar, va
escriure a La Veu un article ti-
tulat Aquell que porta la gorra
d’en Rull, en referència al regal
que el reu havia lliurat a Alo-
mar abans de ser executat. Hi
ha prínceps d’enlloc que no
respecten el silenci dels morts,
ni el sofriment dels amics i els
familiars.

La propaganda del classicis-
me i l’humanisme del Pantar-
ca, una subtil apologia de la

dominació de classe
que dissimulava l’in-
tent de vertebrar una
societat de filadors
eficients, va ser un
dels èxits del primer
mandarí cultural de la
Catalunya moderna.
L’assimilació orsiana
entre erudició enci-
clopèdica, alta cultura
i poder actiu de difu-
sió va ser perspicaç-
ment rebutjada pels
anarquistes, que hi
van veure la substitu-
ció de submissions
com la caritat pagada
per negrers i amoro-
sament propagada per
Verdaguer, aquest que
avui sembla un màrtir
de la llibertat. La de-
fecció posterior va ser
una de les metàfores
de la liquidació pro-
gressiva d’una genera-
ció, la del Noucentis-
me, que no va enten-
dre ni va saber recu-
perar l’esperit inter-
classista de la
Solidaritat Catalana.

En una Catalunya
amb poder polític re-
al, o en algun imperi
consolidat o incipient,
Ors hauria estat un
esteta més del seu
temps, divertit, inno-
cu i estrident. Però en
un país a mig fer el
sacrifici era una exi-
gència de lluita contra
poders majors, l’indi-
vidualisme es pagava
amb el deshonor i l’excés de
protagonisme comportava el
dret a l’expulsió tribal –hi ha
pares d’etarres que inverteixen
l’ordre humà de pertinença i
repudien els fills que volen re-
inserir-se, passada ja l’adoles-
cència de colla i mocador a la
cara en presons de Cadis o de
les Canàries–. El cas és que
Ors, de manera gens sorpre-
nent dins la lògica mercenària
de premis i càstigs que pro-
mouen totes les cultures, va
buscar-se un sou millor a casa
de l’enemic, en els grans espais
de difusió que li quedaven
després de la defenestració.

CONTROVÈRSIES ENCESES
Convertit en el traïdor més in-
sultat pel catalanisme del
noucents, la figura continua
despertant controvèrsies ence-
ses entre els interessats en els
focs d’artifici de la història. La

publicació de l’Obra catalana, de
D’Ors, amb el suport de la Ge-
neralitat de Catalunya, suposa
un pas més en la recuperació
de la memòria dels que molts
encara consideren els venuts al
poder i al franquisme.

La nissaga del personatge, la
dels emmascarats, no només
s’allarga fins a l’actualitat, sinó
que apel·la a la part més vul-
nerable d’un mateix davant
del mirall. La imatge rescatada
per Xavier Pla, en la presenta-
ció d’aquest nou volum del
Glosari, de l’entrevista de Fré-
déric Lefévre a Ors, que va re-
bre al francès en un club se-
lecte amb posat de filòsof, re-
corda tímidament algunes
conferències o presentacions
de llibres actuals en què el
protagonista es dirigeix als pe-
riodistes amb cites de Rim-
baud o de Wittgenstein, es de-
dica a ironitzar sobre la “lite-

ratura de supermercat” i con-
vida els assistents a formar
part de “l’art amb majúscules”.
Només així, en col·laboració
amb la fam de titulars llam-
pants o pretesament transcen-
dents, un diari alemany d’a-
bans de la Gran Guerra podia
qualificar Ors com el “Sòcrates
de l’Espanya moderna”.

UN PRECURSOR SAGAÇ
El vessant propagandístic de
l’orsisme segueix triomfant en
les institucions culturals, els
diaris i les televisions, i ha co-
lonitzat una part no negligible
de les universitats públiques.
No és aquesta l’única faceta en
què el Pantarca va ser un pre-
cursor sagaç. En aquella època
de pioners, en una època en
què la cultura catalana es des-
empallegava a marxes forçades
de segles d’adormiment, Ors
va instaurar les bases per a la

fundació moderna de
l’alta cultura en llen-
gua catalana, com a
expressió de la volun-
tat arbitrària d’una
minoria que volia
agermanar les elits
polítiques, econòmi-
ques i culturals en un
mateix projecte orgà-
nic de país. L’equilibri
inestable de forces en-
tre aquest despotisme
il·lustrat i les envesti-
des d’un Estat en ple-
na decadència, o la
incapacitat per incor-
porar-se a les lluites
d’emancipació de
masses de l’anarcosin-
dicalisme, no només
van provocar el fracàs
d’aquella generació,
sinó que la va empè-
nyer, amb diverses i
molt significatives ex-
cepcions, a callar i en-
cara a servir el nacio-
nalcatolicisme de
Franco.

Amb la lenta recu-
peració de la memòria
dels vençuts Ors ha
quedat relegat a un
terreny en què la seva
ombra no provoca in-
quietud, el de crític o
comentarista d’art. El
Glosari, la suma dels
peculiars articles de
premsa que va publi-
car en català abans de
passar-se definitiva-
ment al castellà, ha
passat a ser un curiós
autoretrat i una imat-

ge obliqua d’un sector ideolò-
gic de la societat catalana del
seu temps. No obstant, ningú
s’atreviria a negar-li el paper de
clàssic de les lletres catalanes,
tant per la influència que les
glosses van tenir en tota una
generació d’intel·lectuals com
per la força d’irradiació del
mateix Ors, un dels especialis-
tes més consumats a l’hora
d’engrandir amb apunts rars
la història cultural, des de
l’intent de vestir els membres
de l’Institut d’Estudis Catalans,
durant els actes solemnes, amb
frac verd i espasí com els im-
mortals de l’Acadèmia France-
sa, fins al tragicòmic ingrés a la
Falange com si fos un Orde de
Cavalleria. Més enllà de la pre-
servació de la personalitat a
través de l’histrionisme, el
drama íntim d’Eugeni d’Ors
potser va ser el de no poder
treure’s les caretes de la cara.


