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’Oceanografia del tedi, d’Eugeni d’Ors, no és una

obra estrictament filosòfica, sinó més aviat una

narració, amb unes característiques ben

peculiars que podríem resumir tot dient-ne una

obra irònica. I ho és, irònica, potser tant en relació
amb la filosofia com amb la mateixa literatura.

Comencem a comprovar-ho citant-ne un petit fragment:

“I en el cel, un núvol.

Avança lleuger, graciós –cigne en un llac. Com el

cigne, s’allargassa o replega. Veieu? Ha estès

una ala. Veieu? S’ha tornat una bola tot ell.

La glossa ideal. La glossa somniada - segurament

no encara escrita.”

Vet aquí, en aquesta imatge clarament al·lusiva al

platonisme (“La glossa ideal. La glossa somniada -

segurament no encara escrita”), l’ ideal orsià

d’escriptura, que el nostre autor practicava, des del

1906 en l’espai titulat Glossari, al diari La Veu de

Catalunya, signant-lo amb el nom de Xènius. Segons

les paraules citades, Ors aspirava a obtenir en els seus

textos una mena de substància flexible, que s’estira i

s’arronsa, però que també va dibuixant-se alhora els

seus propis contorns —és a dir, la seva pròpia Figura.

No pas incondicionament “lliure” per tant, sinó

“autàrquica” —dit amb el terme provinent de l’Antiga

Grècia.

Fent extensiu aquest model a la filosofia en general,

Ors hi estableix el principi de figuració, amb la qual

cosa ens indica que no s’està referint només a una

forma d’expressió, sinó a un estil de pensament, que

cal recuperar. I és que les Idees-Figura, tal com Plató

les va concebre, s’han de contemplar amb els ulls de

la Intel·ligència, i no de la simple Raó —com es pensen
erròniament els nostres contemporanis. Tanmateix, per

Ors —a qui pertany, evidentment, aquesta distinció

terminològica (que no és grega) entre “intel.ligència” i

“raó”— la insuficiència de la segona no li ve de la seva

naturalesa discursiva (menysvalorada pels antics) sinó

del fet que és massa abstracta. Altrament dit, la
indiscutible superioritat de la intel·ligència no ha

d’implicar pas una major distància respecte a la
sensibilitat, ans al contrari. Ja Aristòtil va postular, en
la seva ètica, que una mateixa facultat (noûs) ocupava
els dos extrems de l’escala cognoscitiva; a la part més
alta, per copsar els primers principis i, a la més baixa,
en percebre la immediatesa del sensible. Així podia
cadascú sospesar amb prudència les circumstàncies
dels seus actes, i alguns privilegiats, descobrir-ne fins
i tot els primers principis; uns principis que, d’altra
banda, tematitzats o no, havien de presidir la vida de
qualsevol, ja que (al capdamunt de tots, el de no-
contradicció) uns tals principis responien a una
necessitat elemental: la de traçar la línia divisòria entre

seny i follia.

Doncs bé, aquesta unió del més teòric i el més pràctic,

Ors l’entén també com a desenvolupament conjunt de

la cultura i la política, ja que, tot inspirant-se en la
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mentalitat antiga, les pensa totes dues

indestriablement. En aquest sentit, gràcies a les arrels
clàssiques heretades de l’Antiga Grècia (Ors, molt
aficionat als símbols, apel·lava a les excavacions
d’Empúries que llavors, a primeries del segle XX,
s’estaven duent a terme), Catalunya posseeix una virtut
afí a la phrónesis o prudència grega. És el Seny, com
a sinònim de la intel·l igència tal com l’hem
caracteritzada. Òbviament es tracta, si més no pel que
fa a la semàntica (el mot “seny” costa molt de traduir a
les altres llengües), d’una qualitat “ben nostrada”.

Partint d’aquests supòsits, Ors cercarà els primers
principis en l’àmbit de la filosofia: a part del “principi de
figuració”, hi destacaran el de “participació” i el de “funció
exigida”, que seran finalment recopilats, com a síntesi
de la seva trajectòria intel·lectual, en el llibre titulat El
secreto de la filosofía (ja tardà, del 1947). Quant al
terreny de la sensibilitat, una seva possible exploració
ens l’ofereix precisament l’Oceanografia del tedi (que
pertany al Glossari de 1916). Prosseguint amb el tema
del núvol:

“És un núvol... Al primer cop d’ull, un núvol sense
res de particular, un núvol qualsevol... —Tots els
núvols que no s’esguarden amb amor i calma són
un núvol qualsevol. Només l’atenció i estimació
portades a les coses les individualitzen.”

En aquest passatge, on el filòsof al·ludit és Leibniz, ja
s’endevina que la recuperació del tarannà dels grecs
no es podia escaure amb facilitat. Cert que la doctrina
orsiana s’oposava a la forma de racionalitat que ha
acabat desembocant en l’actual “individualisme
metodològic”; i cert igualment que, la seva pròpia
defensa de la individualitat, ell la basava en l’existència
d’una racionalitat ordenadora que s’hi encarna, d’acord
amb la concepció antiga del Tipus. Però, tal com els
mateixos grecs, i en concret Sòcrates, van ensenyar-
nos, la consciència no té marxa enrere, allò de què
hem pres consciència no ens abandona mai més. I
moltes coses havíem après d’ençà de l’antiguitat. Ens
ho suggereix ja al començament del llibre, quan ens
anuncia el seu propòsit, tot justificant-ne el títol:

“Mes la mar, que sembla al contemplador frèvol

la igualtat i la monotonia supremes, ofereix al bus

que hi profunditza el prestigi de mil espectacles,

dins el palau màgic de la sirena diversitat. ‘Estèril

planura’ anomenaren la mar els antics. Però els

moderns hi han vist el teatre dels més interessants

drames de la vida, dels més opulents i fastuosos.

Els moderns saben d’Oceanografia.”

[És a dir, els homes del segle XX saben de ciència

positiva, un dels guanys de la modernitat al qual Ors

no està disposat a renunciar.]

“Autor farà aquí l’Oceanografia del tedi. Ell sabrà

com és ric i múltiple allò que ha semblat igual i

monòton al profà i al desatent. Ell ho sabrà, i a

través d’ell ho descobrirem nosaltres.”

Autor, amb majúscula, és el nom del protagonista

d’aquesta narració, el desenvolupament de la qual no

ocupa gaire més d’una tarda, perquè tot just una tarda

és el que dura l’estada d’Autor en el parc d’un balneari,

on ha anat a descansar per prescripció mèdica. Com

s’extreu del fragment citat, hi ha un desdoblament entre

l’Autor-narrador i l’Autor-personatge, però també un

intercanvi de papers. El silenci que manté, tota l’estona,

l’Autor-personatge dóna carta blanca a l’Autor-narrador

per dir el que vulgui en el seu nom; però precisament

per això, ell (l’Autor-personatge) no esdevé portaveu

(de l’Autor-narrador) ja que, per fer-se’n, li caldria parlar.

D’altra banda, tampoc no s’hi dóna el famós “diàleg

interior” en què consisteix, segons la tradició, el

monòleg; sinó només la transcripció d’unes

experiències, el subjecte de les quals és pres com a

objecte d’observació. Ara bé, des del punt de vista

filosòfic, això significa que no és ben bé subjecte, si

entenem aquest com a Jo fundador de sentit, provinent

de Descartes:

“Jo no penso. Doncs, jo existeixo. Si jo pensés,

ja mon existir no fóra tan segur. Podria jo ésser

objecte d’una il.lusió. Mes, quina il.lusió, allà on

ni representació és donada? Jo existeixo. Perquè,

si no existís, com tampoc penso, què?”

No es tracta, doncs, del Jo que pensa. I si no pensa

—com Descartes pensava— no és Jo. Vet aquí un dels

motius per dir-ne “autor”, usant, doncs, la tercera

persona. Un altre motiu serà que, en la filosofia orsiana,

el subjecte mai no es justifica per si mateix, sinó com

a autor d’una obra quan aquesta és Bella. Altrament
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dit, quan aconsegueix d’engendrar una Obra-ben-feta,
que Ors defineix segons el model clàssic d’obra ben
acabada, el secret de la qual està en la seva forma.
Per consegüent, la descripció de les experiències
subjectives en l’Oceanografia tindrà poc a veure amb
l’anàlisi d’estats anímics, o amb la reflexió reglada de
la res cogitans. Ben al contrari, tendeix a guiar-se per
la res extensa; en certa manera es pot dir que
l’autèntica protagonista de la novel.la és la cenestèsia
de l’Autor:

“Aquestes punteres de botina al capdavall de la
chaise longue són meves, sóc jo. Si ara algú
vingués i escopís damunt d’aquestes punteres de
botina, m’ofendria [...] Així, jo termino allà on es
terminen elles.

“Mes per l’altre extrem, per la banda del cap, no
termino. Com que els meus ulls poden veure d’ells
en avall, però no d’ells en amunt, jo d’ulls amunt
sóc infinit [...] Si algú, sense jo advertir-ho, per
ombra, per bruit o per tacte, escopís damunt
l’extrem dels meus cabells estesos damunt el
coixí, jo poc em podria ofendre.

De sota les celles fins a la puntera de mes botines
s’estén, vibràtil, en l’absència del moviment i del
pensament, la meva pobra cenestèsia. I, oh Déu,
com la meva pobra cenestèsia té calor!”

Hi ha molt de joc en tot plegat, és clar. Aquí, l’Autor
—per definició, com acabo de dir, aquell que es dedica
a la construcció d’una obra, o sigui, a treballar la
matèria imposant-hi una Forma— està de vacances.
El metge li ha aconsellat uns quants dies de repòs per
eliminar unes febretes. Però el descans serà,
paradoxalment, tan “intensiu”, que l’Autor se’n podrà
tornar de seguida a Ciutat —símbol, en Ors, de la tasca
culturalitzadora o “heliomàquia”, terme amb què es
referia al “combat per la llum” que ell pretenia impulsar,
primer a Catalunya, i després a Espanya:

“Qui, si és de mena ciutadà, fugint la ciutat
escaparà a ses impaciències? Qui, essent
múltiple, escaparà a la companyia pel fet de tancar
la seva porta o de retirar-se en un racó del parc?

“Hi ha qui té la flama, hi ha qui no té la flama.
Doctor, Doctor, aprèn aquesta cosa per sempre:
qui té la flama ha de cremar.”

En definitiva, el nostre personatge descansa tot just el

necessari per retornar a la feina. Compleix així

l’esquema d’una filosofia que Ors havia qualificat, des

dels seus inicis en el Glossari, com a filosofia de l’home

que treballa i que juga. Sota els auspicis de Schiller,

defensava la complementarietat de treball i joc. El treball

era l’activitat que demanava esforç per tal de realitzar

l’Obra-ben-feta —en aquest punt, Xènius parlava de

Santa Repetició citant Kierkegaard, amb no gaire

fidelitat, tot s’ha de dir. En canvi, el joc representava

l’espontaneïtat que cal aportar al mateix treball, com a

energia necessària a l’hora de posar-s’hi —i que no

depèn de la nostra voluntat, per la mateixa raó que la

gent no pensa només perquè ho vulgui. El Joc és

també, doncs, l’àmbit de la creativitat en la mesura

que escapa, si més no per un moment, al

constrenyiment de les formes establertes; i això no

obstant, sempre amb el benentès que no hi ha creació

si les energies no admeten d’encarrilar-se en una nova

forma, tan flexible com es vulgui (talment el núvol-cigne
de la citació inicial), però sempre limitadora. Al

capdavall, la Norma resultava imprescindible també en

el mateix joc.

Per assegurar-se que la complementarietat entre les

dues menes d’activitat humana queda ben ratificada,

l’Autor de l’Oceanografia no tan sols es veu empès,
precisament gràcies a tot el que ha après durant les

vacances, a retornar a ciutat, sinó que el primer que fa

en arribar-hi és anar a visitar un amic que (contra la

doctrina aristotèlica sobre la convenient afinitat dels

caràcters) no se li assembla gaire, ja que —per dir-ho

amb el tòpic complementari de la caracterologia
catalana— tira més cap a la Rauxa que no cap al Seny.

Val a dir que aquest amic també és autor, però es

dedica a la pintura; i això, per Ors, significa que, sense

desdenyar la línia, es decanta pel color (Lo Barroco,

1936; Tres horas en el Museo del Prado, 1922). En

canvi, abans, mentre s’estava al balneari, Autor ja ens

ha deixat ben clar que, a ell, l’encert cromàtic li provoca

una “emoció geomètrica”:

“La varietat i riquesa en una multiplicitat de verdors

s’estableix, més que per raó de matís, per raó de

relleu. L’esguard s’hi complau, no com davant una

pintura, sinó com davant una escultura. Un parc
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—un bon parc, on la policromia de les flors és

modestíssima i no importa— és un alt relleu;

l’element cabdal, la quantitat i la qualitat de l’aire

que hi ha en la part alta, entre cada arbre o arbust
i aquells altres que serveixen de fons.

“És quasi una emoció geomètrica i ja no una

complascència sensual. Autor —cosa rara— en

aquest punt, en el de contemplar les pomposes

verdors, és quan es sent més pròxim i més en

perill de la cosa prohibida: de formular un

pensament.”

El doctor li ha prohibit qualsevol moviment, inclosos
els mentals. Ha de procurar no pensar; des d’aquesta

perspectiva, no perquè els continguts del seu

pensament li portin maldecaps. Ni que fossin

pensaments feliços, implicarien una despesa d’energies

que li cal evitar. Pensar cansa, o almenys així ho

verbalitza l’opinió comuna. Tanmateix, l’alternativa no

podrà consistir a “deixar-se anar”, com semblaria que

correspon a l’instint —de joc— enfront de la vocació

—pel treball. Acabem de llegir que la verdor del parc

indueix en l’autor una emoció geomètrica, que el posa

de nou a frec del pensament. Doncs bé, això s’explica,

en part, perquè la seva “llei de la personalitat” o àngel

és el treball (Introducción a la vida angélica, 1933-

1934). Però només s’explica així en part. I és que,

normalment, l’espontaneïtat pròpia de l’instint de joc,

com a font originària de la llibertat, avança fins a

cristalitzar en formes que contenen el seu vessament

de forces. I això li passa a tothom. Per a tothom, la

Raó, com a facultat dels conceptes abstractes, és

adaptativa. D’una banda, l’individu canalitza a través

d’ella les seves energies perquè no es malgastin o

resultin autodestructives; i d’una altra, s’acomoda el

medi ambient tot imposant-hi els seus esquemes. Ors

defensa aquesta teoria fins a l’extrem de qualificar la

lògica de “diastasa”, atribuint-li un origen biològic (“Nota

sobre la fórmula biològica de la lògica”, 1910). La funció

dels principis lògics és controlar els intercanvis de

l’individu amb el medi, tot ajudant-lo a pair el que li ve

de la naturalesa externa en un procés d’

“immunització”, i condicionant alhora la seva pròpia

naturalesa interna perquè s’obri a l’exterior
saludablement. Al cap i a la fi, no pas menys que les

agressions del medi, també la propensió individual a

la bogeria representa una amenaça per a la vida.

I doncs? Si la racionalitat ens protegeix, per què l’Autor
mira d’obeir la prohibició mèdica de pensar? Sens
dubte, per la senzilla raó que l’estalvi d’energia té un
sentit quan s’està malalt. I això no obstant, com sabem,
no triga gaire a adonar-se de l’error mèdic. Fet i fet, ell
no podrà complir la prescripció sense haver-s’hi
igualment d’esforçar —ni que sigui en una altra direcció:
Ara, per tal d’aturar el discórrer del pensament, el qual,
si no se’l frena, tendeix a progressar imparable
mitjançant les formes apreses, perquè la raó està
massa aviciada a la seva funció adaptativa.
Paradoxalment, vet aquí que, en aquest esforç de
contenir el que li sortiria de natural, és on l’Autor
descobreix l’autèntica Llibertat. Així s’explica la seva
reacció en sortir de la consulta mèdica:

“Autor prometia i partia. Autor es picava al joc.
Més encara que instint de conservació, havia posat
en el compliment fidelíssim, escrupolós, extremat,
de la prescripció, amor propi. Ara es veuria tota
la màgica extensió de son albir. Aquella vida que
portà a màxima intensitat de florir al jardí de les
febres, ara arribaria, per un temps, als límits
humans de l’extenuada inèrcia.”

[I més endavant:] “La gràcia està en aquesta
limitació de possibilitats, en aquesta penúria.”

La llibertat no es demostra pas allà on tot és possible,
sinó en la capacitat estratègica de vèncer les
dificultats. A més, la llibertat no pertany al regne
natural, sinó al de la Cultura (La ciencia de la cultura,
1964). Per Ors, la cultura és, bàsicament, diàleg.
Aquesta afirmació no s’ha d’entendre, però, com si el
“diàleg cultural” consistís en un simple intercanvi
d’idees, sinó en el sentit més fonamental que la mateixa
cultura és, intrínsecament, dialògica.

Ara bé, no es pot negar que el llenguatge és el vehicle
dels conceptes abstractes amb què la raó adapta el
món a les necessitats humanes, per la qual cosa és
també el recipient de les formes ja eixarreïdes. D’aquí
vindrà el persistent silenci de l’“heroi” de l’Oceanografia,
fins al punt que el seu mutisme el fa quedar malament

amb una atractiva desconeguda que descansa vora seu
en el parc, i que naturalment li representa una forta
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temptació a vèncer. Autor ha esdevingut un solitari.

Però, aleshores, en la mesura que es priva del

llenguatge, del diàleg sociocultural amb els altres, li

passen coses estranyes, de manera que en surt
afectada la mateixa percepció. (En aquest aspecte,

ens recorda el que li passarà més endavant al

protagonista de La nàusea sartriana.) Ni tan sols

distingeix prou la vetlla del somni: “Dormir. Autor acaba

de dormir tal volta? Res no en sap.” Ara bé, per comptes

de defugir-la, ell s’instal·la en aquesta vaguetat. Ficat
dins la pell de l’Autor-personatge, l’Autor-narrador, és

a dir el mateix Ors, ironitza així de nou amb el

cartesianisme. Però, com intentaré mostrar tot seguit,

no pot retornar a Plató sense esmerçar-hi també una

bona dosi d’ironia.

Aplicada la distinció entre treball i joc a la seva pròpia

activitat intel·lectual, podem dir que el primer, el treball,
consistia en la tasca desenvolupada a favor de la cultura

i/o la pedagogia política —sota el signe, deia Xènius al

Glossari, del Sant Arbitrarisme (que no la capriciosa

“arbitrarietat”, com acostumen a llegir-hi els seus

intèrprets). Literàriament, el treball s’expressava en els
textos filosòfics, mentre que l’activitat joganera la

desenvolupava en les obres narratives; tot i que la més

influent de totes elles, La Ben Plantada (1911),

posseeix una intenció ben constructiva, que

l’Oceanografia no deixa de compartir ni que sigui en

un grau molt inferior —potser perquè la seva brillantor

literària n’eclipsa els continguts ideològics. En qualsevol

cas, si treball i joc es remeten mútuament encara que

cada individu s’hi inclina en proporció diversa (segons

la seva personalitat o “àngel”), la distinció entre esbarjo

narratiu i tasca filosòfica només pot voler dir que Ors

reconeix la bondat dels trets definidors de cadascun

malgrat que s’oposin als de l’altre. Per això, de tant en

tant, caldrà tractar-los separadament; per evitar que la

por a la incoherència no acabi neutralitzant-los, l’un i

l’altre, treball i joc, dins d’un mateix discurs. Cal —diu

sovint— exercitar la ironia. I, efectivament, ell és el

primer a practicar-la. Ja des dels primers capítols de

l’Oceanografia, ho fa en relació amb el seu confessat

platonisme, quan s’imagina escrita a la paret la

prescripció del metge:

“I en la reverberació del sol a la paret blanca, la

dura sentència sembla fulminar: ‘Ni un moviment,

ni un pensament’.”

“Dormir. Autor acaba de dormir tal volta? Res no

en sap. Els seus ulls són ara obstinadament fixos

al blanc mur de la sentència. El primer acte de la
consciència és per llegir-la. ‘Ni un moviment, ni
un pensament!’ El segon acte, per prendre notícia,
d’un petit brill lleuger a la dreta que ve amb un
petit reflex a ferir l’ull. L’ull es gira molt lentament
d’aquest costat, mentre que el cos roman tot
immòbil. Ve aquell brill d’una mig ajaguda cullereta
de metall. Sota la cullereta hi ha una tassa. Sota
la tassa, una tauleta volant de cafè. Més lluny,
damunt la tauleta volant de cafè, un terròs de
sucre. I damunt el terròs de sucre, una mosca.
Com és interessant aquesta mosca!”

El sol no és pas aquí, a diferència del Bé platònic, la
llum que il·lumina la veritat, tret que trobem prou digna
de “contemplació” una mosca enganxosa, més aviat
parenta d’aquelles entitats minvades, com ara els
detritus, respecte a les quals Plató desconfiava que
participessin de cap Idea. Al parc del balneari, el sol
“reverbera” sobre la paret, encega la vista amb
“reflexos”; és a dir, propicia els “simulacres”, les
enganyoses aparences. I quan el sol se’n va anunciant
la tempesta, res no millora, perquè llavors és el núvol-
cigne, altrament dit, la Idea-figura, allò que es difumina:

“Mireu-vos-el bé, que ni figura de núvol té. Aquell
esponjós, que fou tan interessant, s’ha tornat com
son veí el núvol informe. Ha acabat per fondre’l
amb ell. Ha unificat també el color. No més
contorn, no més alts, no més baixos. No més
blanc ni negre... Tot llis i de color de fum.”

La filosofia grega entenia l’Ordre com a expressió
màxima de la racionalitat. Eugeni d’Ors hi està d’acord.
No cal dir, per tant, que el seu pensament es recolza
en un principi considerat avui dia “antiliberal”. Sobretot
perquè, al tradicionalisme antic, s’hi afegeix en el seu
cas un menyspreu de la natura provinent del
cristianisme, tot i que ell prefereix formular-lo més aviat
en termes científics. Un descobriment de l’època, el
segon principi de la termodinàmica, li permet assegurar

que la natura, sense estar evidentment desordenada,

gaudeix d’un ordre compatible amb l’augment del



4
2

er ls

desordre. Hi ha —segons l’esmentat principi— una

tendència universal a l’entropia. En els sistemes físics,

qualsevol moviment ocasiona pèrdues d’energia i, per

tant, la tendència a homogeneitzar-se en formes
d’organització cada cop més degradades o simples

(“Els fenòmens irreversibles i la concepció entròpica

de l’univers”, 1911). Sembla com si l’ordre natural

estrafés la seva pròpia caricatura, cercant l’equilibri

sense contrastos de la Mort.

Però, fixem-nos que el moviment és allò que el doctor
prohibeix a l’Autor de l’Oceanografia. I aquest mira
d’obeir-lo —ara ho podem entendre millor— no pas per
raons biològiques, sinó culturals. (Més encara que
instint de conservació hi havia posat amor propi: “ara
es veuria tota la màgica extensió de son albir.”) Es
tracta d’evitar que el Subjecte causi desordre en el
món. Perquè, entès com una forma d’Acció, el
pensament racional ve a destarotar l’originari ésser de
les coses, per molt que hi introdueixi, o precisament
perquè hi introdueix, el seu ordre propi, que és el dels
conceptes abstractes. Malauradament, aliena a
aquesta circumstància, la filosofia moderna, amb
l’idealisme alemany al capdavant, accentua el
dinamisme del pensar, sobreposant la Voluntat (i amb
ella l’expressió) a la Representació. No la dissuadeix
ni el preu d’un fracàs necessari, atès que la conservació
del dinamisme impedeix el pensament d’aturar-se en
l’obra ben acabada que l’hauria justificat. Fent-ho
avinent, Ors denuncia la immoralitat de la moral
kantiana:

“Que tenir èxit és també un deure. Realitzar el
detall final de cada gran tasca és un deure.

“Dic a tot fracàs, immoral. Ho dic jo i tu ho has de
repetir, tu, home del llinatge dels mediterranis.
Que el nostre heroi, mai no serà el bàrbar heroi,
un Tristany o un Don Quixot, els de la salvació en
la ruïna; sinó un Ulisses, el de la victòria final
darrere la prova llarga: el que a la tasca no va
refusar el darrer cop del dit polze que la deixa,
com una estàtua, ja intangible i perfecta davant
l’eternitat.”

És clar que tampoc no considera millor l’optimisme

hegelià, ans al contrari. Hegel duu a l’extrem aquell

dinamisme, enlairant la Història a la categoria

d’absolut. Però la història humana està encara massa

lligada a la natura, o almenys prou per contribuir a

l’augment del desordre, assenyaladament en les

guerres. D’aquí vindrà, doncs, que, en lloc de rememorar,
el protagonista de l’Oceanografia procuri oblidar; de

bon començament es dicta ell mateix un consell: “Fer

com si totes i cada una d’aquestes sapiències fossin

ignoràncies.” Dit sia de passada, aquesta proposta ens

evoca la d’un corrent filosòfic contemporani de Xènius,

la fenomenologia, que ell tanmateix no cita, mentre
que sí reivindica la influència d’Henri Bergson o William

James, entre d’altres.

Si bé Ors, en nom de la Cultura, es permet d’establir

lligams teòrics que no respecten la lògica de la història,

ni se sent obligat, doncs, envers els qui l’han precedit

només pel fet d’aquesta precedència, tanmateix ha de

reconèixer que no hi ha marxa enrere quant a l’afirmació
kantiana que, per molt que vulguem deslliurar-nos dels

esquemes ja eixarreïts, mai no podrem copsar la

realitat “en si” llevant-li al fenomen les formes que el

subjecte hi ha dipositat. De resultes d’aquesta

impossibilitat, l’Autor convalescent al parc opta per una
resistència passiva; s’esbargeix només amb les formes

mirant de no interpretar-les:

“Així com l’amador de les arts davant l’hipotètic

jeroglífic pintat per Rafael, així Autor s’està davant

els signes que van mostrant l’acostament de la

tempestat. Observa lúcidament cada un i es

detura a la consideració aguda de son aspecte,
però res no sap de son valor d’anunci. Es delecta

en les formes i no en confegeix el significat...”

Autor s’ha de deslliurar en el seu repòs de tot el que ja

sap; potser per obtenir un altre cop la gràcia de

sorprendre’s que els grecs atribuïen al descobriment
de la Veritat, potser per recobrar la innocència després
del pecat en què consistirà, segons l’Ors franquista,
l’acció desordenadora (“El pecado en el mundo físico”,
1939). Tanmateix, ara ja no es tractarà de lliurar-se
enterament a l’exterioritat, creient en l’existència d’una
realitat verge que escapa a la intervenció humana
perquè en supera de molt les forces —com s’imaginaven

els grecs. Ni tampoc de recloure’s en un mateix

—com aconsellava Descartes. Cap d’aquestes dues
actituds no pot prosperar. A l’Autor no li resta, doncs,
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cap més remei que fer equilibris en el límit entre el

defora i el dedins. Un tal límit l’ocupa la sensibilitat.

I com que les formes de la sensibilitat no poden nèixer

de la matèria —perquè Ors reprèn la tradició

antiguíssima segons la qual la matèria és mancança

d’ésser— però l’Autor convalescent es resisteix davant

d’aquelles formes que, provinents del subjecte,

s’imposen a la matèria des defora, ja només podrà

copsar-les com si suressin, qui sap com, del mateix

fons:

“Hi havia lluny, en alguna apartada cambra de

l’hotel, un piano que cantava. Ara ens n’havem

adonat, ara que ha callat fa dos minuts.”

El Subjecte ociós, ell mateix fora de joc, deu al silenci

l’aparició o presència de la música, i no pas en

e

alternança (com a silenci intercalat dins la melodia),

sinó retrospectivament. Per un instant, l’Autor vulnera

la temible —la mortífera— irreversibilitat del temps

històric. No n’hi ha prou, òbviament, per assolir
l’eternitat. Tampoc no l’assoleix el qui baixa al fons del

mar; només hi veu les coses en una dimensió inhabitual

per a l’espècie humana. Talment l’Autor en el parc del

balneari. Es complau a submergir-se en un fons que,

com el marí, habiten formes inèdites.

1. A l’Obra completa catalana, està editada amb el títol

originari de Lliçó de tedi en el parc.


