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L’esforç
per l’obra fen feta

Quaderns Crema ens ha obsequiat recentment
amb un nou lliurament del Glosari d’Eugeni
d’Ors. El volum que consignem passa d’aquesta
manera a formar part del projecte d’edició de la
seua obra catalana completa, i comprèn els arti-
cles que va escriure a La Veu de Catalunya du-
rant els anys 1910 i 1911 —amb l’excepció de
les glosses de la sèrie de La Ben Plantada, que,
per haver estat compilades i editades al final del
1911 en forma de llibre independent, són reser-
vades per a un volum posterior.

Ens situem, per tant, en un moment històric
en què la figura d’Eugeni d’Ors gaudia ja
d’una reputació considerable dins el panora-
ma cultural català, i la incidència de les seues
glosses era ben reconeguda. Però la seua
ombra gegantina començava a deixar-se no-
tar també sobre la culta Europa: Ors partici-
pava en congressos i llegia conferències da-
vant de figures capdavanteres de la cultura
occidental. Al febrer del 1911 va ser nomenat
secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans
i membre de la secció de Ciències, sota els
favorables auspicis d’en Prat de la Riba. En
definitiva, Ors es consolidava com a figura
intel·lectual de primer ordre.

El Glosari, que havia estat iniciat l’any 1906,
va continuar servint-li de mitjà d’expressió del seu
itinerari cultural quotidià, amb el qual aspirava
a influir decisivament sobre el regiment polític,
volgudament «cívic», de Catalunya. No endeba-
des, trobem als escrits d’Ors senyals inequívocs
que ens permeten identificar-lo com a articulador
teòric més destacat dels postulats noucentistes. Tot
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combinant les seues delicades notes de cultura,
on es proposava reivindicar una filiació decidi-
dament llatina, clàssica, per a Catalunya, amb
un vehement ideari filosòfic d’encuny vitalista, Ors
va remarcar repetidament el seu desig d’una
política antidemocràtica encapçalada per una
minoria intel·lectual, d’acord amb una ideologia
conservadora fàcilment identificable.

De tota manera, una justa valoració de la
magnitud literària de la figura d’Ors passa per
reconèixer la manera com el seu esperit
multidisciplinari, obert al tractament de múltiples
temes, queda palès en l’enciclopedisme perseguit
amb les anotacions del Glosari. Podem identifi-
car en el Xènius dels anys 1910 i 1911 diverses
facetes: hi trobem el pensador a qui devem la
important «Filosofia de l’Home qui Treballa i qui
Juga», desenvolupada en unes glosses de l’any
1911; l’apassionat diletant de les ciències, per
a les quals reclamava en tot moment una consi-
deració prioritària; l’instruït crític de les arts, de-
sitjós de trobar prometedors signes de neoclassi-
cisme en les obres que comenta; l’humanista in-
fatigable que, àvid de relacionar Catalunya amb
els nivells més selectes de cultura de l’Europa
moderna, demanava amb insistència a les auto-

ritats polítiques i culturals més llibres, més biblio-
teques científiques, més borses d’ajuda per als
estudiants a l’estranger...

Però, sobretot, hi ha com a substrat comú a
totes les glosses d’aquest període l’enginy lite-
rari d’Ors, el seu afortunat talent com a prosis-
ta modern, que és el que amb més urgència
ens cal vindicar. Les «palpitacions del temps»
que Xènius es proposava recollir en les notes
del Glosari ens poden semblar ara per ara una
mica anacròniques, però per damunt de l’anèc-
dota hi ha un elegant estil d’escriptura, a mig
camí entre l’expressió periodística i la literatu-
ra d’idees, que ateny sovint un grau d’intensi-
tat poètica prou efectista. Per exemple, quan,
amb ocasió de la seua estada a Munic durant
la segona meitat de l’any 1910, Ors es pro-
posava, per mitjà de les anotacions quotidia-
nes al Glosari, oferir al lector una aproxima-
ció del que pretenia fer passar com a essèn-
cia de l’esperit germànic, no és poc habitual
que, junt amb les glosses de temàtica més
indissimuladament ambiciosa, fes públiques
també algunes notes que, precisament per pren-
dre com a punt de partença anècdotes d’inci-
dència prou més modesta, li permetien tractar
temes sovint menys prosaics, més imaginatius.
Ens cal rescatar avui aquesta vessant poètica
del Xènius esteta del món occidental, admira-
dor de les «obres ben fetes», perquè prou de
temps hem tingut fins ara per valorar-ne l’altra,
la de l’Ors programàtic, el més previsible.
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