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Quan el dia 28 d’abril vaig llegir l’article
de S. Alzamora en què l’autor associa
Ors, i de passada el Noucentisme, amb
el feixisme, vaig pensar que una vegada

més s’estaven tirant pilotes fora a l’hora de parlar
de la producció literària, filosòfica i assagística de
Xènius. Comparteixo amb Alzamora que un dels
problemes que hi ha a l’hora de parlar de l’obra or-
siana és que poca gent se l’ha llegida. Molt proba-
blement, ell tampoc. Però anem a pams. L’acusa-
ciódeprotofeixistaadreçadaaOrsnoéscosanova.
Vicente Cacho, l’any 1997, ja el qualificava així en
el seu llibre Revisión de Eugenio d’Ors. Ja alesho-
res jo vaig discrepar públicament d’aquest plante-
jament en un article titulat La revisió camina
coixa publicat a Revista de Catalunya i a Ínsula.

ÉS CERT QUE ORS VA SENTIR ADMIRACIÓ PER alguns as-
pectes de la política cultural mussoliniana i que va
afiliar-se a la Falange l’any 1937. Però crec que el
primer deure de qualsevol persona que vulgui en-
cetar una polèmica amb prou calat és la de procu-
rar oferir una visió panoràmica de la qüestió. Pen-
jar etiquetes és molt fàcil, massa. Perquè si ha-
guéssim de penjar-li etiquetes també podríem
assignar-li la de federalista, per la seva abrandada
defensa de les tesis de Pi i Margall; i la de republi-
cà, per la seva vinculació amb el Partit Republicà
Català; lad’avantguardista,per laconsideracióque
a Salvat-Papasseit li mereixia la seva obra; i, fins i
tot, la de comunista, pels punts d’afinitat que apa-
reixen en la correspondència amb Nin.

SINCERAMENT, CREC QUE CONVÉ GUARDAR LES etiquetes
al calaix a l’hora de parlar de l’Ors. I també cal pres-
cindir de les anècdotes del personatge i del recurs
fàcil a parlar del seu caràcter. Toca, crec jo, parlar
de les seves idees, per tal de descobrir-ne els trets
bàsics, la influència que han exercit i la vigència
que poden, o no, mantenir. Ors afirmava, poc
abans de morir, que no existia una etapa catalana
i una de castellana en la seva vida i ho deia en de-
fensa de la coherència del seu pensament. Hi ha,
o no, una línia contínua en la seva trajectòria
intel·lectual?Tésentitdebatreavui lesseves idees?

EN AQUEST SENTIT, UNES PINZELLADES: A D’ORS, després
d’haver viscut tres guerres, el turmentava no atre-
vir-se a negar a les confrontacions bèl·liques la
qualitat de constant històrica necessària; i aques-
ta qüestió el turmentava perquè ell havia promo-
gut amb Einstein i Rolland una campanya paci-
fista en el moment d’esclatar la I Guerra Mundi-
al. Aquest tema, per ell mateix, és, o no, de plena
actualitat?

QUANTES PÀGINES VA DEDICAR ORS Areflexionar sobre
el concepte i la praxis cultural? Molts centenars,
abans de publicar, el 1954, La Ciencia de la Cultu-
ra, un dels seus llibres més importants i menys co-
neguts. Potser seria apassionant posar de costat
els postulats d’aquesta obra amb els dels autors ac-
tuals, que reflexionen a partir del fenomen de la
globalització. Cas de fer-ho, segurament que ani-
ríem més enllà a l’hora d’analitzar el Noucentisme,
més enllà de la rima fàcil –usada per Alzamora–
d’associar-lo a titafredisme i a feixisme de baixa in-
tensitat.

CREC QUE A HORES D’ARA, MOLTS ANALISTES podem con-
venir que la principal virtut del Noucentisme és
haver cregut que, per damunt de la diversitat
d’idees, un país necessita institucions sòlides que
li permetin el flux vital dels ciutadans entre ells i
del país amb el món exterior. Els conceptes d’arbi-
trarisme, d’imperialisme i de civilisme marcaven
les fites d’aquesta prioritat. I d’ella se’n derivaven
molts principis bàsics d’actuació pública com
aquell tan elemental que defensa la dignitat i la ne-
cessitat que tothom faci la seva feina ben feta. No
és una qüestió negligible. Encara avui, molts pen-
sadors reclamen la necessitat d’aprofundir en la
qüestió de la responsabilitat compartida.

ORS VA TENIR EL MÈRIT DE SABER VERBALITZAR en un
mot, el noucentisme, tot un programa ètic i estè-
tic, acceptat i enriquit per centenars de persones
que de ben segur avui agrairien que el personatge
i el seu pensament tingués dret a un debat en pro-
funditat. Penjar etiquetes –repeteixo– no és pas la
manera.

Jordi Albertí i Oriol Estudíós de l’obra d’Eugeni d’Ors

Les etiquetes de Xènius
“Toca, crec jo, parlar de les seves
idees, per tal de descobrir-ne els
trets bàsics, la influència que han
exercit i la vigència que poden, o
no, mantenir”

DES DEL MOLÍ

Esperar lamort

Hi havia aquella cançó de Víc-
tor Jara que ens recordava que
la vida pot ser eterna en cinc
minuts. La nostra percepció
del temps depèn del grau de
felicitat o de tristesa que ens
toqui viure. És evident que,

als hospitals, el temps passa
molt a poc a poc. Els paci-
ents i els seus familiars
viuen un temps alentit per
l’espera. És obvi que, a les
presons, cada minut pot
semblar que es multiplica
per obra d’un malefici.

La vida es fa eterna en els
cinc minuts que els amants
comparteixen. L’amor allar-
ga en positiu la percepció del
temps. Els minuts d’espera
de l’amor també són com un
fil molt llarg. Però, i quan
s’espera la mort? Com trans-

corren els minuts d’espera
d’una mort imposada? És
una pregunta que no m’havia
fet mai. Probablement per-
què no he viscut mai de prop
la imposició de la mort. He
estat afortunada.

Un home que havia estat
condemnat per l’assassinat
de dues persones va ser exe-
cutat fa pocs dies a Ohio
(EUA). Es deia Joseph Lewis
Clark i tenia antecedents
d’ús de drogues. A l’hora de
morir, ell mateix va afirmar
que perdia la vida per les dro-

gues. Fou el consum de dro-
gues que el va empènyer a la
criminalitat. Fa temps, Clark
va disculpar-se davant els fa-
miliars de les seves víctimes.

Els metges que havien de
posar-li la injecció letal van
estar noranta minuts cer-
cant-li una vena. L’home era
conscient que li havien d’in-
jectar la mort a les venes.
S’adonava que el temps pas-
sava i que morir no era sen-
zill. L’horror de l’espera de la
mort s’unia a l’espant de la
mort mateixa. Puc imagi-

nar-me que noranta minuts
es converteixen en dies, en
setmanes, en mesos i en
anys. Puc veure el rostre del
condemnat. Llegir-li els ulls.
Puc veure la impaciència
dels seus botxins que, per fi,
va sortir-se amb la seva. Al
final, l’home va dir: “He de-
manat perdó a Déu pels
meus pecats. També li he de-
manat que perdoni els qui
avui participen en això”.
Això era la seva mort. Una
matança comesa a sang
freda, un assassinat.

DE FIL DE VINT

Barça i
els
reflexos

Isabel-Clara
Simó

Cada vegada que el Barça té
algun èxit, tot de veus es quei-
xen. Es queixen dels aldarulls
al carrer,d’una societat tan
primitiva que només cele-
bra les incidències d’una pi-
lota, del criminal oblit amb
què els joiosos ciutadans
tenen la fam al món o les
terribles guerres o les incle-
ments catàstrofes que ens
assoten. No falla mai: podeu
consultar hemeroteques: un
triomf del Barça provoca
malhumors nostrats. Que
provoqui malhumors forans
és normal: si un guanya és
que els altres han perdut,
aquesta és la llei inexorable
del joc competitiu. Els nos-
tres malhumors apareixen
amb la mateixa regularitat
que els bolets quan plou.
Sembla que tenim un inco-
negut ressort per al pati-
ment, la resignació o el fra-
càs, i que, si no s’hi donen, el
nostre cor desolat es trenca
en mil trossos.

Una vegada, quan el fran-
quisme era a les acaballes i
Carrero Blanco havia pujat
literalment al cel, vam notar
una certa distensió, per la
decadència física del dicta-
dor, amb gran espant dels
col·laboradors de Franco,
que ara són fervorosos de-
mòcrates i ens donen lliçons
de democràcia a tothom,
em vaig trobar pel carrer un
activista antifranquista
molt conegut, que em va dir:
“I ara què farem nosaltres?
Si la dictadura afluixa, què
farem?”. Us dono paraula
que és rigorosament cert. I,
encara més, davant la bona
notícia sobre la nacionalit-
zació del petroli que porta a
terme Evo Morales a Bolí-
via, com un reflex condicio-
nat, la dreta s’ha posat les
mans al cap i ha anunciat
catàstrofes, i han estat els
banquers qui els han tran-
quil·litzat.

A mi, malhumorats
amics, l’alegria dels meus
conciutadans m’omple de
joia. Disfrutem-ho, caram!

Maria de la Pau
Janer

ANTHONY GARNER


