


• Col·lecció Perfi ls – 4 •

EUGENI D’ORS,
LLUMS I OMBRES

Cicle de conferències
en el cinquantenari de la seva mort 

(1954-2004)



Primera edició: desembre del 2006

© Els autors
© Cossetània Edicions

Edita: Cossetània Edicions
C. de la Violeta, 6 • 43800 Valls

Tel. 977 602 591
Fax 977 614 357

cossetania@cossetania.com
www.cossetania.com

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Impressió: Romanyà-Valls, SA

ISBN: 84-9791-231-4

Dipòsit legal: B-53.234-2006

Aquesta és la publicació número 150 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs

En coedició amb



5

ÍNDEX

Presentació

Comissió Literària de l’Institut d’Estudis Penedesencs .............................. 7

Eugeni d’Ors i el Noucentisme

Josep Murgades .................................................................................................. 9

Eugeni d’Ors, una filosofia per al segle xxi?

Norbert Bilbeny ................................................................................................ 25

Ors a la boca del llop del falangisme (1933-1945)

Fonxo Blanc ...................................................................................................... 35

Dalí y el sexo de los ángeles

Ricard Mas Peinado .......................................................................................... 95
 

Quatre arquetipus femenins en la narrativa filosòfica d’Eugeni d’Ors: 
la Ben Plantada, Tel·lina, Sijé i Lídia de Cadaqués

Teresa Costa-Gramunt ................................................................................... 101

Eugeni d’Ors i el Vendrell

Oriol Pi de Cabanyes ...................................................................................... 123

Eugenio d’Ors, mi abuelo

Carlos d’Ors .................................................................................................... 129

El pensamiento plástico en Eugenio d’Ors: valores de la forma y el dibujo 
en el arte del Noucentisme y del Novecento

Pablo d’Ors ...................................................................................................... 137
 



7

En el cinquantenari de la mort d’Eugeni d’Ors a Vilanova i la Geltrú i del seu en-
terrament a Vilafranca del Penedès, els membres de la Comissió Literària de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs (IEP) vam creure oportú recuperar l’obra de l’Ors pensador. 

Un punt temeraris, si voleu, però, amb bona voluntat i quasi sense recursos, ens 
engrescàrem a organitzar unes jornades per dur a terme en aquesta nostrada vegueria, 
que tant costa que sigui reconeguda.

Érem conscients de l’admiració, o la polèmica, que desperta la seva persona. Érem 
conscients que unes jornades no deixen de ser una mirada esbiaixada sobre un perso-
natge polifacètic en la seva obra i en la seva personalitat, però creiem que són un tast 
digne per apropar-nos al seu llegat.

És per això que les jornades tenien ponents de prestigi en el coneixement de l’obra 
orsiana. Així trobareu en aquest volum les ponències de Norbert Bilbeny, Fonxo 
Blanc, Teresa Costa-Gramunt, Carlos d’Ors, Pablo d’Ors, Ricard Mas, Josep Mur-
gades i Oriol Pi de Cabanyes. Malauradament no hem pogut disposar dels textos 
de les ponències de Mary Ann Newman, que dissertà sobre “Eugeni d’Ors i Walter 
Benjamin, dues visions del Barroc”, ni d’Oriol Bohigas, que ho féu sobre el “Record 
d’Eugeni d’Ors i l’Acadèmia del Far de Sant Cristòfol”, tot i la seva participació a les 
jornades.

L’objectiu era assolir la recuperació de l’Ors filòsof, literat, artista, provocador i 
home controvertit a través d’un cap de setmana de treball i de reflexió al voltant d’un 
dels “intel·lectuals més importants de la Catalunya moderna”, com deia Bohigas. 

Les jornades han servit per oferir-nos una tast de tot plegat amb un públic entu-
sias ta que en la conferència inaugural, a càrrec del senyor Murgades, va passar de cent 
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persones, amb una mitjana global de seixanta assistents per acte. Entenem, doncs, que 
va ser un èxit de participació i un encert en el tema. El fet palesa que, malgrat que el 
cinquantenari ha passat de puntetes en aquest nostrat país, Ors segueix despertant 
admiració, respecte i interès. 

Com deia el seu nét Pablo d’Ors en una entrevista publicada al diari Avui, Ors 
era vist com a catalanista a Madrid i com un feixista a Catalunya. Segurament, les 
circumstàncies històriques contribueixen al fet que els homes i les dones siguem com 
som, i Ors també va ser fruit de les seves circumstàncies, sense que això justifiqui cap 
de les seves decisions. És un personatge massa proper encara i no és fàcil parlar-ne 
sense encasellar-lo en estereotips, que moltes vegades han estat interessats.

Així, doncs, us convidem a la lectura d’unes ponències que conformen una visió 
d’Ors, visió que en les jornades es va aprofundir amb els debats i la polèmica.

Des d’aquestes ratlles volem donar les gràcies a tots els participants, per la seva 
assistència, per les seves reflexions i opinions; sense ells, les jornades no haurien estat 
possibles.

No voldríem deixar d’esmentar l’estreta col·laboració del Museu de Vilafranca, 
de la Institució de les Lletres Catalanes, dels ajuntaments de Vilanova, el Vendrell i 
Vilafranca i els consells comarcals respectius, i també d’aquelles institucions i perso-
nes que queden silenciades però que ens van donar el seu suport i ajut al llarg de les 
jornades i més endavant i tot, per aconseguir que finalment aquests textos poguessin 
veure la llum. 

Comissió Literària de l’IEP*
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Sobre el valor d’una conjunció copulativa

En el marc d’aquestes jornades amb motiu del cinquantè aniversari de la mort 
de Xènius, parlar sobre “Eugeni d’Ors i el Noucentisme” exigeix, com a mínim, un 
aclariment previ: especificar que la i del títol, d’acord amb el seu valor de conjunció 
copulativa, es limita només a enllaçar dues realitats certament vinculades, però en 
qualsevol cas diferents. O sigui que cap de les dues no és ni equiparable amb l’altra 
ni, menys encara, subsumida dins l’altra: l’Ors és l’Ors i el Noucentisme és el Nou-
centisme.

Importa subratllar això ja de bon començament per advertir de l’habitual error —i 
per evitar, consegüentment, de reincidir-hi— de o bé circumscriure reductivament el 
moviment al personatge o bé deixatar abusivament la figura d’aquest en la dinàmica 
d’aquell. Així, d’una banda, i en contra de la tesi de Josep Maria Capdevila (Capdevi-
la, 1965: 7-32), no s’hi val a pretendre que el Noucentisme fóra un simple encuny 
terminològic derivat de la facúndia orsiana i que, en conseqüència, tan bon punt el 
nostre home va fer-se fonedís (va veure’s constret a fer-se escàpol, hi cabria formular 
amb més propietat), el tal Noucentisme s’hauria fos com un bolado.

Però, d’altra banda, és també improcedent creure, com fan encara molts, que Ors 
hauria estat lligat tota la vida al Noucentisme i, doncs, que tot el seu procedir i la 
seva manera de pensar i de crear haurien estat mers subproductes d’aquest moviment; 
encara en ple decurs del Noucentisme, ens trobem amb produccions orsianes tan 
poc noucentistes com ara Gualba, la de mil veus (1915) i les Gloses de la vaga de 1919 
(1919), per no parlar ja d’actituds de filiació netament romàntica, com algunes de les 
que el relacionen amb Vilafranca del Penedès, segons veurem.

EUGENI D’ORS I EL NOUCENTISME

Josep Murgades

Universitat de Barcelona
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Sobre Ors

Ni una cosa ni l’altra. Ors, en la seva especificitat, és un intel·lectual orgànic, en 
el sentit gramscià de l’expressió (Gramsci, 1966: 23-40), és a dir, algú que, des de 
l’àmbit social, polític i cultural, està destinat a dotar d’homogeneïtat i de consciència 
de la seva funció en el món de la producció econòmica a una classe social emergent. 
No té patrimoni familiar ni de cap mena i, doncs, més que molts altres coetanis 
seus, igualment implicats en afers culturals, està obligat a professionalitzar-se com a 
intel·lec tual, cosa que l’obliga a viure de la ploma i de la seva capacitat de gestió en 
l’àmbit d’això que després n’hem dit la indústria de la cultura.

En el desplegament d’aquesta activitat, Ors aconsegueix no pas més, però tampoc 
no pas menys, que convertir-se en un escriptor altament representatiu, en el sentit 
que atorga Goldmann al terme (Goldmann, 1966: 50), és a dir, en algú que expressa, 
d’una manera més o menys coherent, una concepció del món que correspon al màxim 
de consciència possible d’una classe en un moment històric donat.

Fins aquí, doncs, l’Ors pròpiament noucentista, l’Ors vinculable al moviment 
susdit. Després, com sabem, la cosa peta ben altrament, per a Ors i per a la tal classe, 
però això ja ho recordarem més endavant.

Sobre el Noucentisme

Pel que fa al Noucentisme, ens trobem, també en la seva especificitat, davant una 
conjuntura supraestructural derivada del desigual grau de desenvolupament material 
entre Catalunya i la resta d’Espanya, fet que comporta la creixent politització del 
catalanisme en mans d’una burgesia que hi veu un mitjà d’autoafirmació i de pressió 
enfront del poder d’Estat, raó per la qual es fa cada cop més imprescindible la col·la-
boració entre magnats de la producció industrial i gestors de la cosa pública amb els 
encarregats de “lubrificar” ideològicament (l’expressió és de Joan Fuster, 1973: 157) 
aquest ambiciós projecte de transformació.

La definició més explicativa del Noucentisme és potser llavors la que hi veu el fe-
nomen ideològic que, entre el 1906 i el 1923 aproximadament, tipifica les aspiracions 
hegemòniques dels nuclis més actius de la burgesia catalana, postula els seus interessos 
en un pla ideal i, mitjançant la creació d’un complex sistema de signes lingüístics i 
iconogràfics, formula models i projectes que, a més d’explicar analògicament la reali-
tat, contribueixen a establir pautes de comportament social tendents a possibilitar la 
viabilitat d’una acció reformista (Murgades, 1976: 39-40).

Sobre Ors com a verbalitzador del Noucentisme

Quina és llavors la relació entre Ors i el Noucentisme? Ors és qui verbalitza el 
moviment (cosa que no equival a definir-lo; això, definir, és atribut dei posteri, dels 
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historiadors, dels qui, a pilota passada, acaben per donar una determinada accepció 
de significat instrumental a tal o tal altre concepte, a tal o tal altre mot). I el verbalit-
za (Murgades, 1987) ja de bon antuvi tot encunyant-ne el mateix mot —llavors, el 
1906, un neologisme llampant—, jugant amb l’oportunisme cronològic d’haver en-
cetat segle —el que indicava la centena corresponent amb el número 9— i explotant 
l’homofonia que es dóna en català entre aquest número i l’adjectiu antònim de vell, 
és a dir, nou.

De la mateixa manera aleshores que en la historiografia de l’art era costum parlar 
del quattrocento o del cinquecento amb referència a la quinzena o a la setzena centúria 
de l’era cristiana, ara també es passava a parlar del nou-cents amb referència a la vin-
tena centúria i, doncs, per extensió genèrica, es passava també a parlar de noucentista 
i de noucentisme, cosa que permetia fer l’exaltació programàtica del present. Un tret, 
aquest, fins llavors prou insòlit, ja que, d’habitud, els termes denominadors de grans 
moviments i/o períodes (edat mitjana, renaixement, il·lustració) no havien sorgit fins 
que no eren ja història; o bé, si ho havien fet en el present respectiu, era amb ànim 
d’antuvi despectiu i denigrador (gòtic, barroc, impressionisme).

Noucentisme esdevenia així el primer mot clau per designar la voluntat de distan-
ciar-se del segle anterior (el vuit-cents, la dinovena centúria) i de reaccionar, en el 
marc de la nova conjuntura aparentment propiciada per aquell tombant de segle, 
contra alguns dels valors que havien configurat l’evolució seguida d’ençà de la Revo-
lució Francesa. Així, al romanticisme i al positivisme, al liberalisme i al naturalisme, 
característicament vuitcentistes tots ells, hom hi contraposava cada cop més arreu 
d’Europa —i de retruc a la Catalunya que maldava consegüentment per emular-la i 
per desmarcar-se subsegüentment d’Espanya— valors com ara el classicisme i l’idea-
lisme, l’autoritarisme i l’artificiositat.

Aquests trets eren alguns dels que més convenien a una burgesia tocatardana, com 
ara la d’aquest país, que, si volia consumar un projecte de reforma social vàlid que la 
confirmés en el seu paper hegemònic no sols aquí, sinó en el conjunt d’un estat en 
mans de classes encara prou més endarrerides (castes funcionarials, oligarquies agrà-
ries, etc.), no podia permetre’s el luxe de segons quines actituds dissolvents, basades 
en l’individualisme extrem i en el laissez faire, laissez passer; com tampoc no estava 
en condicions d’adoptar actituds aferrades al cientifisme de la dada pelada i simple 
i a l’empirisme dels fets més crus, sinó que, ben per contra, freturava d’opcions que 
apostessin a favor de la cohesió de grup i de l’intervencionisme per part de les elits, 
així com també a favor d’un cert utopisme i d’una mitologia mobilitzadora.

Ors és llavors el personatge que tindrà cura de donar cos lingüístic, de vertebrar 
en un discurs innovador i atraient, tot aquest cúmul d’expectatives i d’aspiracions, 
 d’ideals i d’objectius, pels quals frisa la burgesia compromesa amb la causa del cata-
lanisme polític. Amb el benentès també, i sempre d’acord amb la lògica del materia-
lisme històric, expressada en aquest cas per boca d’Engels, que, si no hi hagués hagut 
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un Ors, la situació històrica era prou madura perquè algú o altre hagués complert una 
funció verbalitzadora semblant a la que exercí ell (Engels, 1975: 33).

Sobre el Glosari

Per fer-ho, a banda dels seus dots personals (intel·ligència esmolada, cultura ex-
tensa, curiositat inexhaurible), Ors comptarà ja de bon moment amb una tribuna 
privilegiada: les pàgines de La Veu de Catalunya, l’òrgan periodístic de la Lliga Regio-
nalista, on des de l’1 de gener de 1906, i fins al 8 de gener de 1920, amb regularitat 
pràcticament quotidiana, Ors anirà desplegant, amb la coneguda rúbrica de Glosari 
i sota el pseudònim de Xènius —la forma hipocorística d’Eugeni—, el seu ideari al 
servei de la causa liderada per Prat de la Riba.

Un ideari, doncs, que, lluny de l’espès tractat filosòfic o del manual d’adoctrina-
ment polític, se substantivarà, fragmentàriament però perseverant, dia a dia, en un 
gènere d’encuny netament periodístic (en una època encara plenament gutenberguia-
na, sense ràdio ni menys encara televisió i en què, per tant, la premsa escrita té un 
paper determinant en la conformació d’opinió pública). Un gènere caracteritzat pel 
fet d’estar amatent al que Ors anomena “les palpitacions dels temps”, però això no pas 
amb ànim de fer la simple relació factual de la realitat del moment més immediata i 
perceptible, sinó d’extreure a partir d’aquesta, de la seva aparença més externa i visi-
ble, una reflexió més profunda i, sobretot, alliçonadora en el sentit desitjat: contribuir 
a la reforma de la societat catalana, dels seus hàbits i valors, des de dalt, en la mateixa 
línia de les pautes de comportament que havien configurat al llarg dels segles moderns 
l’aparició i l’establiment de la classe burgesa en el món occidental.

A l’hora de confegir la glossa, es tracta, doncs, per expressar-ho en dos conceptes 
típicament orsians, de fer el salt de l’anècdota —singular, efímera— a la categoria 
—universal, perdurable. Ors mateix, als inicis del Glosari, concretament a la glossa 
“Més sobre la dignitat de l’ofici de periodista”, de 3-III-1906, ho teoritzava en els 
següents termes:

Imagineu un periodista que, en lloc de detenir-se en lo exterior, en les apariències, en la 
closca, reuneix tots els fets que atresora, amb universal curiositat, i els despulla, els pela, per 
dir-ho així, i extreu d’ells la sucosa pulpa simbòlica. I en rima els símbols, i en descobreix 
el joc d’harmonies. I, en aquest joc d’harmonies, prescindeix encara de lo accidental, i 
troba en son fons, magnífica i sobirana, la llei; i, enfondint, enfondint, veu, entre altres va-
lors ideals que l’envolten, quals són supersticions del passat, quals pressentiments d’avenir, 
quals roca viva de lo etern. I que, un cop lograt tot això, sap, desinteressadament, en un 
moment donat, derribar i contradir les coses dites i borrar les escrites, perquè ha escoltat 
una nova palpitació que sembla contradictòria. I que, després, aquesta palpitació que havia 
semblat contradictòria, és precisament una rima més en sa construcció, i que aquesta, altre 
cop, apareix com apoteòsicament vertadera a la llum… Aquest serà el suprem periodista. 
Aquest serà el qui oeixi les palpitacions del temps. Sa informació serà d’idees, millor, d’ànimes. 
Farà gasetilles d’eternitats. (Ors, 1982: 19-21)
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I Ors sabia elevar d’anècdota circumstancial a categoria essencial fets de la mena 
i motivació més vàries, tot confegint així una proposta literàriament amena i ideolò-
gicament suggeridora, que contrastava majorment en el context global de la premsa 
coetània, feta en gran part d’enfilalls de notícies sense més i d’articles d’opinió avor-
ridament monotemàtics i, la major part de vegades, d’un partidisme manifestament 
sectari.

Sobre alguns mots clau del Glosari

Quins són aleshores alguns dels grans mots d’ordre a través dels quals Ors forma-
litzarà el credo noucentista?

Imperialisme, un dels més altisonants i que més s’han ressentit després del pas del 
temps (de tenir un sentit inequívocament positiu llavors ha passat a tenir-ne ara un 
de consubstancialment negatiu), designa, si fa no fa, la intervenció política necessària 
en tots els àmbits a fi de contrarestar, a tall de tercera via, tant les seqüeles de l’abs-
tenció pròpia del liberalisme tradicional com les del trasbals derivat del socialisme 
revolucionari. Ni “evolució” ni “revolució”, doncs: “intervenció”, imperialisme. N’és 
un bon exemple il·lustratiu la glossa “L’imperialisme català”, de 13-VII-1909 (Ors, 
1982: 93-95).

Arbitrarisme, un dels mots més polisèmics i controvertits dels que posa en voga 
Ors, significaria l’afirmació del component volitiu en contra de tots els condicionants 
a què calia fer front per procedir a l’acció de govern anhelada, tant els de caire sim-
plement natural com els resultants d’un statu quo (polític, cultural, lingüístic) secu-
larment  advers i que, per això mateix, calia debel·lar, si tant convenia, al marge del 
racionalisme estricte i del costum o de la legalitat vigents. Un exemple il·lustratiu n’és 
la glossa “Per al llibre d’or de l’energia”, de 26-IV-1906 (Ors, 1982: 23-25), i un altre 
de prou més extrem, la glossa “Els nous horitzons de l’arbitrarietat”, de 15-XI-1906 
(Ors, 1982: 36-37).

Civilisme (o civilitat), un dels més directament referits a l’àmbit de la vida pràctica, 
posaria l’èmfasi en aquelles normes de conducta que, degudament interioritzades pel 
gruix de la població, més havien de contribuir a llimar les asprors de la conflictivitat 
entre classes i a conformar la interrelació social d’acord amb valors inequívocament 
urbans i burgesos, per sobre, doncs, dels inherents encara dins el món rural i dels 
covats entre el proletariat suburbial. Pot servir-ne d’exemple arquetípic, que s’acosta 
al kitsch, la glossa “Urbanitat”, de 10-V-1906 (Ors, 1982: 25-26).

Classicisme i mediterranisme, encara, tots dos indestriablement complementaris, 
constituirien la coartada respectivament temporal i paisatgística per contraposar a 
l’Europa septentrional, aquella que per raons específiques i diverses havia experimen-
tat un desenvolupament més fort durant la centúria anterior i, doncs, aquella de la 
qual calia tant prendre exemple com enfront de la qual, alhora, calia també autoa-
firmar-se, tot invocant hipostàticament la tradició grecollatina, de què fóra hereva 
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directa la Catalunya del nou-cents, i tot exaltant els constituents ambientals d’un 
marc geogràfic suposadament superior al tingut per característic del nord continen-
tal. Glosses altament explicatives de tots dos aspectes foren, respectivament, “Petita 
oració”, d’11-XII-1909 (Ors, 1982: 106-107), i “Empòrium”, de 19-I-1906 (Ors, 
1982: 18-19).

I allí on no arribava el discurs en principi entimemàtic del Glosari habitual, sí que 
hi pervenia el de la metàfora, d’acord amb el principi enunciat pel mateix Xènius a la 
glossa “Donar imatges al qui no en té”, de 27-VII-1907:

Sempre he cregut que la més elevada forma d’educació artística per al poble consisteix en 
fer-li entrar pels ulls moltes imatges. I avui sospito que fóra perfectament possible, amb un 
xic de bona voluntat, escampar molt, i fer-les delícia de moltes senzilles contemplacions, les 
més nobles imatges, les dels quadros, de les escultures. (Ors, 1982: 52-53)

Cosa que, referida a la dimensió plàstica i sensible del llenguatge, significava 
servir-se del llenguatge propi del mite, aquell amb què el nostre autor va saber 
conjuminar alguna de les sèries de les seves glosses estivals, com ara la més cèlebre de 
totes, La Ben Plantada, escrita durant l’estiu de 1911, i que seria un cosa així com la 
sublimació estètica de l’ètica noucentista (Murgades, 1987: 72-76).

Sobre l’esgotament del projecte noucentista

El tàndem Ors-Noucentisme / Noucentisme-Ors fa fallida des del moment en què 
deixa d’haver-hi les condicions històriques propícies perquè una classe amb voluntat 
hegemònica maldi per tirar endavant un projecte de reforma social sota la seva ègi-
da.

Això comença a apuntar-se amb l’assemblea de parlamentaris del juliol de 1917 i 
la primera claudicació de la Lliga, pocs mesos després, davant el govern de Madrid; 
amb la mort de Prat de la Riba l’agost d’aquell mateix any; s’accentua també amb la 
recessió experimentada per l’economia catalana després de la fi de la Gran Guerra el 
1918 i amb la conflictivitat social desfermada al llarg de 1919, la qual s’agreuja amb 
la subsegüent irrupció del pistolerisme blanc els anys immediatament posteriors. Fins 
que el setembre de 1923, serà aquella mateixa burgesia la que trucarà a la porta d’un 
militar espanyol i borratxo perquè li tregui, a cops de sabre, les castanyes d’un foc 
que ella mateixa ja no està en condicions de mantenir sota control i menys encara de 
regular en un sentit nacionalment constructiu.

Més que mai es mostrarà llavors com a implacablement certa la lapidària anotació 
datada el 1964 de Gaziel a un text seu de 7 d’agost de 1914:

Vegi’s la història trista del catalanisme de dretes, radicalment paralitzat per la contradicció 
interna entre ésser sacrificant-se i no ésser tot guanyant. (Gaziel, 1970: 100)
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Sobre la defenestració d’Ors i la seva subsegüent defecció

En qualsevol cas, Ors s’havia quedat ja abans pel camí d’aquell declivi. Cada cop 
més incòmode als ulls del nou govern instituït al front de la Mancomunitat, acabarà 
essent, sota pretext d’una ocasional irregularitat administrativa, víctima d’una de-
fenestració injusta però sobretot desproporcionada; en qüestió d’uns quants mesos 
—els primers de l’any 1920— es veurà desposseït de tots els seus càrrecs institucio-
nals, privat de tots els canals d’expressió i d’organització gràcies als quals s’havia pro-
fessionalitzat i s’havia merescudament convertit en el maître à penser per excel·lència 
d’aquella classe i d’aquell país que ara li giraven ostentosament l’esquena.

Casos com el d’Ors en aquella avinentesa (o abans el de Pijoan), segons ha remar-
cat amb encert Josep Benet:

a les cultures normals […] no deixen de presentar-se. I, tanmateix, no representen cap pèr-
dua ni cap tragèdia […] se solen resoldre […] designant el personatge per ocupar un càrrec 
distint o facilitant-li una càtedra universitària. Solucions, doncs senzilles. Solucions, però, 
que a la Catalunya d’aquell temps no existien. (Benet, 1970: XIX)

Impel·lit per la necessitat, Ors va reaccionar llavors al tort que se li feia de manera 
no menys estrepitosa: fent defecció i passant-se amb armes i bagatges a l’extrem apa-
rentment més contraposat. I així, establert a partir de 1923 a Madrid, reprengué el 
Glosari, òbviament en espanyol, ni més ni menys que al diari ABC, rovell de l’ou de 
l’espanyolisme més abrandat i, doncs, de l’anticatalanisme més ferotge.

Val a dir, de tota manera, que, en aquest sentit, i contra les fàcils apreciacions 
superficials, Ors no va entrar per això en substancial contradicció amb si mateix, ni 
amb el seu pensament i el seu peculiar estil d’exposar-lo. Intel·lectual afí amb el poder, 
per bé que mai no venut a aquest (Murgades, 1988-89: 127), Ors es trobà que la seva 
mercaderia, concreció d’una ideologia articulada de creixement burgès (per dir-ho en 
la sintètica expressió d’Ucelay da Cal, 1982: 43), era perfectament exportable, amb 
ben pocs mutatis mutandis, a un país com Espanya, que, si bé en conjunt estava prou 
més endarrerit, es mostrava per això mateix no menys delerós d’aquells valors refor-
madors i aglutinants que Xènius sabia predicar en un to prou genèric i categòric per-
què, desproveïts com estaven de connotacions massa particulars i localistes, poguessin 
igualment ser assumits per qualsevol altra formació nacional de condicions materials 
paregudes (Murgades, 1988/89: passim).

Valgui com a exemple altament il·lustratiu d’això la glossa “L’imperialisme català”, 
de 13-VII-1909 (Ors, 1982: 93-95), on esbossa de fet el programa politicocultural 
del moviment, la qual, en la reedició apareguda en ple franquisme (Ors, 1950: 1087-
1090), va poder ser reproduïda íntegrament amb un simple canvi de títol, que va 
passar a ser, simplement, el d’Aquí, a casa (!).
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Sobre un retrobament tan involuntari com simptomàtic

Sigui com sigui, el cert és que, anys després, una part considerable d’aquella bur-
gesia lligaire i el mateix Ors van retrobar-se a Burgos, no cal recordar enmig de quin 
context ni de quines circumstàncies. Tant el que havia estat aquella com el que havia 
estat aquest, en el marc irrepetible del Noucentisme, eren llavors ja història passada i 
debolida. I el Noucentisme, que durant els anys anteriors a la guerra havia perdurat 
per la mateixa força de la inèrcia, després del conflicte només perviuria en tant que 
model de rigor i d’exigència per esgrimir, sovint des del resistencialisme, enfront del 
decaïment i del primitivisme imposats per aquella interminable dictadura que va ser 
el franquisme. 

Sobre el lligam d’Ors amb Vilafranca del Penedès (Apèndix I)

Arribats aquí és evident que, d’acord amb el títol i amb el tema de l’exposició, 
caldria donar-la per conclosa. Però atès el fet que la iniciativa d’organitzar aquestes 
jornades ha sorgit de Vilafranca del Penedès, on l’Institut de Batxillerat porta justa-
ment el nom d’Eugeni d’Ors i on per desig exprés d’ell mateix hi reposen les despulles 
d’ençà de la seva mort —de la qual ara oportunament commemorem aquest cinquan-
tè universitari—, podria semblar descortès i negligent no fer ni que sigui una breu 
referència a la mena de relació que va tenir l’autor del Glosari amb la capital de l’Alt 
Penedès.

Amb el benentès, d’altra banda, que no es tracta tampoc de fer-ne un resseguiment 
exhaustiu, que donaria ben del cert per a una petita monografia, sinó de subratllar 
simplement —i sempre atenint-nos a la dialèctica aquí esbossada entre Ors i Nou-
centisme— allò que de noucentista i de no noucentista hi ha en la particular liaison 
establerta entre Ors i Vilafranca.

Tot partint, doncs, de les traces marcades també per Jardí (1990: 26-27, 283-284, 
357, 402) sobre aquesta qüestió, i donant per sabuts els antecedents vilafranquins 
d’Ors per via materna —els Rovira—, cabria en primer lloc atribuir a l’Ors més 
inequívocament noucentista l’exhortació que, en una glossa de 1944, intitulada pre-
cisament “Villafranca del Panadés”, adreça a aquesta ciutat per tal que, en contra dels 
excessos carnavalescos d’altres ciutats anàlogues (Basilea, Magúncia), redueixi “lo de-
lirante” a “rito”, el “folklore” a “catolicidad”. I perquè ho faci tot prenent com a exem-
ple fills il·lustres seus, els quals haurien sabut convertir respectivament la “caritat” en 
“canon” (Sant Raimon de Penyafort), l’“épica” en “erudición” (Milà i Fontanals), “la 
vida interior” en “sentido común” (Llorens i Barba), i també la mateixa enigmàtica 
Matilde, capaç de transformar “la delicuescencia sentimental, el remordimiento tal 
vez” en “monumento funerario” (Ors, 1946: 356-357).

Una Vilafranca, doncs, que, d’acord amb el cogito més arquetípicament noucentis-
ta, es vol model en la contenció, en la mesura, en la virtut (en el sentit, aquest últim 
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concepte, no sols cristià sinó també, i sobretot, renaixentista). I és semblantment que 
Ors s’expressa en una altra glossa, de 1945, i de títol també no menys significatiu, 
“Mensaje a los de Villafranca del Panadés, en vísperas de su fiesta mayor”, en la qual 
afirma, en termes igualment de desig, com escau al to parenètic habitual del discurs 
noucentista, que Vilafranca 

morigera el entusiasmo de los coribantes con la mensuración de los geómetras. Y que suelta 
el movimiento hasta la libertad de la franquicia, sin agitarlo en el desorden de la licencia. Y 
que lleva la sangre terral al mercado, sin tempestearla en la orgía. (Ors, 1946: 819-822)

En certa manera, doncs, podríem bé convenir que, en aquells anys quaranta, Ors 
simbolitza a través d’una ciutat degudament metaforitzada, Vilafranca, valors anàlegs 
als que, durant la segona dècada de segle, en el període central del Noucentisme, 
havia corporeïtzat en la figuració al·legòrica de la Ben Plantada. Contribuïa a aquest 
desplaçament del camp d’aplicació de la capacitat mitificadora orsiana —d’una dona 
a una ciutat— el fet, també almenys aquí prou sabut, que Ors havia estat nomenat fill 
adoptiu de Vilafranca el 17 de setembre de 1944, en un episodi degudament explanat 
per Jardí (1990: 27, 283-284).

En segon lloc, tanmateix, hi ha elements d’aquest lligam entre el glossador i la seva 
Friburg del Penedès, com li agradava dir-ne, subratllant el paral·lelisme etimològic 
entre Frei-burg (literalment, ‘vila-lliure’) i Vila-franca (vila igualment ‘franca’ o lliure), 
que poc o gens tenen de noucentistes (Ors, 1946: 820; íd. 1948). 

Així, a la glossa que duu per títol el de la seva data, “28 de septiembre de 1944”, 
inclou, en català!, un quartet en decasíl·labs de rima encadenada on, en l’intent per 
emfasitzar el retrobament amb els seus orígens (recordem que feia deu dies que el con-
sistori vilafranquí l’havia nomenat fill adoptiu de la vila), es doblega a un determinis me 
tel·lúric que no s’adeia precisament gaire amb la voluntat orsiana i noucentista en gene-
ral de sobreposar-se als condicionants naturals, fins a sostreure-s’hi i dominar-los:

La saba del terrer de Vilafranca
m’empenyia a enfilar-me a d’altres cels
i a l’hora de florir l’última branca
tot d’un cop em floreixen les arrels.

(Ors, 1946: 383)

Aquí, com veiem, és tot al contrari: la puixança no sorgiria de l’exercici d’una 
voluntat sotmesa a fèrria disciplina, sinó que més aviat vindria donada per una força 
prèvia i subjacent, abassegadora en la seva suposada essència sempiterna. Les variants 
que trobem en la reproducció que fa d’aquests versos Joan Perucho no n’alteren gens 
altrament el sentit ni la valoració apuntada:

La saba d’aquest camp de Vilafranca
a la llum m’impel·lia d’altres cels; 
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i a l’hora de florir l’última branca
tot d’un cop em floreixen les arrels.

(Perucho, 1982: 7)

Però allò de més innegablement romàntic i, per tant, d’antinoucentista que de-
tectem en l’especial relació d’Ors amb Vilafranca, té a veure amb el lloc escollit per 
al seu sepeli. Hi havia, al cementiri de Vilafranca, del qual Ors, diverses vegades, 
havia ponderat l’esveltesa i l’alçària dels xiprers, una tomba amb l’escarida inscripció 
“A Matilde” (Ors, 1946: 822; González-Ruano, 2003: 1682).

En el seu article intitulat de manera també prou significativa “Yo, hijo de 
Villafranca”, el nostre autor no sols va desfer-se en un renovat elogi de la ciutat (“Todo 
es allí franco, público, civil, aireado, abierto. Ninguna preocupación de reserva obs-
curece los cielos despejados de su incorporadora hospitalidad”) i no sols va esplaiar-se 
també en una exaltació entusiasta de “lo panadesino”, sinó que, a tall d’acabament, 
amb intenció gairebé epifonemàtica, va situar-se en el seu cementiri, tot investint-lo 
d’una dimensió soteriològica, i va donar-hi via lliure a la recreació d’una història més 
o menys real, més o menys llegendària, sobre la tal Matilde i les convulses circums-
tàncies en què havia mort:

Y, hasta en el cementerio, en vez de parapetarme en las asepsias del pasado, me asoma ré a 
todas las esperanzas, [a] todas las indulgencias, a todas las absoluciones del porvenir. Y, a 
tiempo de rezar por mi romántica parienta Matilde, medio olvidada al pie de un sauce, 
rezaré por el totalmente olvidado revolucionario, de cuyo fusil salió la bala que la mató. 
(Ors, 1947)

Tot i la pietat que en principi cal sempre suposar en tota persona cristiana, aquesta 
devoció per la víctima (però també pel protagonista!) d’una de tantes revoltes com 
s’havien donat en el segle anterior, tan abominable també per això als ulls d’Ors, no 
deixava de ser igualment una concessió a la sensibilitat romàntica i un defugiment de 
l’estètica i de l’ètica, pròpies del Noucentisme, sempre tan severes, tan racionalistes, 
tan contingudes.

En els seus últims anys d’existència en aquest món, Ors va començar a manifestar 
el desig de ser enterrat a Vilafranca: “Hace tiempo que rueda por mi mente, con fijeza 
menor o mayor, el designio de reposar un día —cuando ya esté tranquilo— en esa 
tierra” (Ors, 1948; Jardí, 1990: 27). Un prec que no va ser desatès per les autoritats 
municipals del moment, ja que, si hem de fer cas del que el mateix Ors declarà al perio-
dista César González-Ruano, en una conversa tinguda el 16-VII-1954, “Villafranca 
me ha ofrecido dos tumbas” (González-Ruano, 2003: 1682, 1346).

El seu darrer desig, doncs, va veure’s complert. Que anés tot ell revestit d’una 
aurèola inequívocament romàntica, sentimental, emotiva, en contra de la trajectòria 
eminentment classicitzant, racional, mentalista del personatge, no feia sinó posar un 
cop més en relleu les seves llums i ombres, així com les tensions a què ell i la seva gene-
ració van haver de fer front per liquidar l’heretatge del segle xix i per infantar, amb un 
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balanç ben desigual, tant en positiu com en negatiu, aquest segle fet de contradiccions 
i de trasbalsos, de realitzacions i de reculades, que ara tot just (si és que no ho hem fet 
ja des de 1989) acabem de deixar enrere.

Sobre el lligam d’Ors amb Vilanova i la Geltrú (Apèndix II)

La relació d’Ors amb Vilanova i la Geltrú cal explicar-la en el context del seu 
 progressiu acostament a Catalunya. Un acostament iniciat just abans de la Guerra Ci-
vil, quan, a instàncies de l’editor Antoni López Llausàs, apareixia a la Biblioteca Uni-
vers, dirigida per Carles Soldevila, de la Llibreria Catalònia, una reedició de Gualba, 
la de mil veus (1935), a la qual seguiria l’any següent sota el mateix segell editorial una 
de La Ben Plantada. També aquell 1935 Josep Janés i Olivé li havia publicat, en dos 
volumets, als Quaderns Literaris, una reedició de Tina i la Guerra Gran (Jardí, 1990: 
254-255).

Brutalment interromput per la Guerra Civil, aquest acostament es reprendria altre 
cop de manera gradual després de la contesa. I així, el 1944, de pas per Vilanova, va 
adquirir, cal suposar que per un preu mòdic, “un casalot adossat a una vella ermita 
dedicada a Sant Cristòfor” (Jardí, 1990: 282), al barri de la Farola de Vilanova, i va 
encomanar-ne la restauració al seu fill gran, l’arquitecte Víctor d’Ors (Jardí, ibídem; 
Barquet 1956: 9).

A diferència de la residència professional, fixada per Ors a Madrid per exigència de 
“un cúmulo de circunstancias de orden moral y material” (Barquet, 1956: 95), la de 
Vilanova va convertir-se en la seva residència devocional, per dir-ho així, la d’esbarjo, 
ja que “para pasar las épocas de descanso, uno escoge siempre los lugares que más le 
placen y donde mejor se encuentra…” (Barquet, ibídem).

Allí, conseqüent amb la seva inveterada vocació institucionalitzadora, va fundar-
hi, el 10 de setembre de 1946, l’anomenada Academia del Faro de San Cristóbal, com 
a centre de tertúlies culturals i de commemoracions ritualitzades, com ara la d’algun 
Cap d’Any (Barquet, 1956: 55-56). En una glossa de 1944, intitulada precisament 
San Cristóbal, s’estenia sobre el perquè d’aquesta advocació hagiogràfica i adduïa, a 
més, uns versos “a vernacular usanza del país —y del 700—” que feien:

Cristòfor porta el diví Infant.
Mes ¿qui, doncs, a Cristòfor porta?
Aquell que té l’ala prou forta
per sostenir son cos gegant.

Tot plegat per concloure que qui menaria el sant gegantí portador del Crist havia 
de ser per força un àngel, en una deducció molt acordada amb l’angelofania sobre la 
qual es complaïa a especular l’Ors d’aquells anys (Ors, 1946: 256-258).

D’altra banda, i en relació ja més concreta amb Vilanova, és justament per la co-
incidència en la voluntat vertebradora de l’activitat cultural mitjançant la  creació de 
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plataformes adients, que Ors va sortir en defensa i en elogi de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer de Vilanova; ell, que en els seus anys noucentistes tant havia abo-
minat l’estètica representada per Don Víctor i tant havia contribuït a la ruptura de 
la seva generació amb la poètica jocfloralesca (Ors, 1911: 3), ara, amb motiu d’unes 
al·lusions despectives aparegudes a la premsa a propòsit de l’antòleg de Los  trobadors 
moderns, es manifestava ponderativament sobre ell i sobre la seva tasca fundacional en 
els següents termes:

Me parece sumamente inmoral la gratuita aplicación del vejamen a la obra de quienes 
tuvieron [,] para la perpetuación de la propia personalidad, la idea redentora de algún es-
tablecimiento de cultura. Nosotros, que siempre nos hemos quejado de la escasez de estas 
fundaciones en nuestro país y hasta de la rutinaria primacía que en el espíritu de muchos 
testadores se establece a favor de la beneficencia y contra de la cultura, ¿cómo daríamos 
ahora el mal ejemplo de regatear nuestro agradecimiento y hasta de fabricar patrañas hos-
tiles contra quienes dictaron lección de cosas en este punto?… La Biblioteca fundada por 
Balaguer tiene aspectos de riqueza imponderable. La creo insustituible, por ejemplo, para 
quien quiera estudiar las relaciones entre la literatura catalana y la provenzal y la de otras 
lenguas de Oc, hacia la segunda mitad del siglo xix… Lo conveniente, pues, sería vitalizar 
ese tesoro… Desacreditarlo es, al revés, una mala obra. (Barquet, 1956: 59-60)

S’observa també com en aquestes seves estades vilanovines l’Ors genuïnament 
noucentista persisteix al costat d’aquell altre de més absolutament caricaturat, en què, 
al mateix compàs que les circumstàncies històriques del país en general, havien anat 
degenerant el primigeni projecte de reforma impulsat per la burgesia compromesa 
amb el catalanisme polític i qui n’havia estat el seu màxim verbalitzador.

Així, com a mostra significativa d’aquesta degradació, ens trobem amb un Ors 
amatent com sempre a la dilucidació de l’antagonisme entre llatinisme i germanisme, 
que acaba a l’últim optant per aquell, cert, però al contradictori preu de fer-ho, aquest 
cop, en un forçat equilibrisme patètic, a propòsit d’un sòrdid personatge que, en la 
seva doble condició de Cuñadísimo i de ministre d’Afers Exteriors, s’havia mostrat 
fervent partidari de l’entrada en guerra d’Espanya al costat del Reich. Aquesta era, 
doncs, l’opinió laudatòria que li mereixia per aquells anys a Ors Ramón Serrano 
Suñer, ocasional visitant com molts altres de l’ermita de Sant Cristòfol:

Fina sensibilidad la de Serrano Suñer… Y gran temperamento… Hallándose entre Berlín 
y Roma, su gran labor diplomática ha consistido en soslayar el rigorismo germánico para 
impregnar nuestros destinos de ductilidad latina. (Barquet, 1956: 17-18)

(Cal recordar que aquest mateix sòrdid individu era qui havia proferit allò de “tene-
mos a Cataluña en la punta de nuestras bayonetas” a les acaballes de la Guerra Civil 
i que, un pic acabada, preconitzava de sembrar de sal els camps de Catalunya i de 
desmantellar-ne la indústria per instal·lar-la a can Rodríguez Ibarra?)

A l’altre plat de la balança, i com a exemples de l’Ors noucentista, valguin dues 
manifestacions prou il·lustratives per si mateixes.
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L’una és una subtil mostra d’ironia, d’autoironia concretament, que és la forma 
més sàvia d’aquella, i té per protagonista una vilanovina il·lustre que llavors, mal que 
fos per raons d’edat, no ho era encara tant: davant la coincidència horària d’un sopar 
ofert per un grup d’amics a Ors en el dia del seu aniversari, el 28 de setembre, i d’un 
concert en què intervenia Leonora Milà, llavors una nena de sis anys, va haver-hi qui 
va preferir l’assistència a la interpretació musical brindada per aquesta; la resposta 
d’Ors va estar a l’altura del seu enginy més subtil:

No es preciso aclarar nada. Lo sucedido es perfectamente comprensible. El azar ha querido 
que esta noche los villanoveses se hallaran en el dilema de escoger entre una niña prodigio 
y un… viejo prodigio. La juventud tiene sus derechos y se han quedado con la niña. (Bar-
quet, 1956: 69-70)

L’altra resulta més explicativa que qualsevol disquisició teòrica sobre la diferència 
conceptual establerta per Ors entre anècdota i categoria. Amb l’objectiu de com-
provar si havia mort enverinada i si havia estat la model de Goya en algun dels seus 
quadres, havien estat exhumades per aquelles dates les restes mortals de la duquessa 
d’Alba. L’anècdota llavors era la curiositat, quasi morbosa, per encertir-se d’aquests 
detalls personals. La categoria, allò veritablement substantiu i rellevant enfront d’allò 
episòdic i superflu, era la transcendència de l’obra del pintor, segons va afanyar-se a 
precisar Ors interrogat sobre aquesta qüestió:

No comprendo, en una persona de tanta discreción y cultura como el duque de Alba, ese 
empeño en querer conocer ciertos pormenores de su célebre antepasada… ¿Qué interés 
pueden tener algunas precisiones?… A veces, hablando con él, le he visto mucha curiosidad 
por el asunto Goya. ¿Qué importa la índole de amistad de la duquesa con el pintor?… Lo 
que verdaderamente importa es que de la relación personal de ambos quedaron para la pos-
teridad unos lienzos prodigiosos… Esto sí es positivo, lo demás son pormenores que tal vez 
es preferible que fluctúen entre la Historia y la leyenda. (Barquet, 1956: 83-84)

Tot plegat, doncs, en l’Ors d’aquells últims anys de la seva vida, vocacionalment 
i vacacionalment establert a Vilanova, podríem convenir que hi coexistien Xènius 
—l’escriptor català compromès amb la causa liderada per Prat de la Riba— i Don 
Eugenio —l’escriptor espanyol identificat amb el règim vencedor de la Guerra Civil. 
Sincer amb si mateix fins a l’extrem de creure’s un sincretisme fal·laç, no tenia empatx 
el nostre personatge a reconèixer, també per aquells mateixos anys, que:

no he conocido en toda mi vida más que dos períodos de tiempo en los que fue posible 
respirar con absoluta tranquilidad: uno, a principios de siglo, en Barcelona, con Prat de la 
Riba; otro, durante los años de nuestra Cruzada, en Burgos, con el Caudillo… (Barquet, 
1956: 105-106)

Que cap d’aquestes seves dues grans fidelitats no ens privi d’admirar-lo tanmateix 
com a esforçat treballador que fou al servei de la causa de la intel·ligència, tot sabent-
nos mantenir nosaltres, davant el gruix i la incidència de la seva obra, per sobre de 
fílies i de fòbies, d’adscripcions de classe i de nació.
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