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ha aperto la seconda giornata del convegno e ha affrontato una riflessione di ampio respiro sul
tempo cronologico. Partendo da alcune considerazioni di carattere matematico sul ciclo dell’anno,
lo studioso ha mostrato come l’accumulo di cicli regolari può generare fenomeni di fatto impredi-
cibili, traendone alcune riflessioni sull’origine e la “naturalità” del caso.

La rapida carrellata di titoli e temi tende, almeno a grandi linee, la portata dell’apertura d’oriz-
zonte voluta dall’organizzatore del convegno, che ha saputo renderla fruttuosa invitando tutti gli
intervenenti a non dare per scontati concetti e presupposti e a evitare il “gergo” condiviso all’inter-
no delle diverse tribù scientifiche (non parlo di quell’apparato terminologico settoriale, fondamen-
tale per organizzare il sapere, quanto di quella componente gergale, con la quale i membri di queste
tribù si riconoscono e si distinguono gli uni dagli altri). In particolare gli studiosi provenienti dalle
scienze “dure” hanno fatto un ammirevole sforzo divulgativo del quale noi “umanisti” siamo stati
grati.

A parte la piacevole ventata di novità, non sono dunque mancati spunti per uno studio che
cerchi di considerare i saperi popolari, intesi come sedimentazione di conoscenze sul mondo che ci
circonda e su noi stessi, alla luce dei dati che le scienze fisiche, biologiche, matematiche ecc., pos-
sono mettere a nostra disposizione.

Matteo Rivoira
Università degli Studi di Torino

Eugeni d’Ors, llums i ombres (28 de maig de 2015). — El proppassat 28 de maig es presen-
tà a la seu de l’IEC el llibre/catàleg Eugeni d’Ors. Potència i resistència, publicat per la Institució
de les Lletres Catalanes (ILC). I ho feu en una jornada dedicada a Eugeni d’Ors en la qual van
intervenir alguns dels autors dels textos que recullen el llibre. La jornada es completà amb la pro-
jecció de diversos fragments d’entrevistes fetes sobre l’autor per alguns dels seus especialistes o
persones que el conegueren. Entre els quals Jaume Vallcorba Plana en el que es pot considerar com
una de les seves darreres intervencions públiques.

L’existència d’aquestes entrevistes i el mateix format del llibre, la riquesa d’imatges i docu-
mentació inèdita aportada expliciten el seu origen: un projecte d’exposició sobre Ors que s’havia
de celebrar a l’Arts Santa Mònica quan el dirigia Vicenç Altaió però que el seu canvi en la direcció
i els costos de la crisi havien ajornat. Feliçment la nova direcció de la ILC recull la idea i impulsa
el projecte de recollir el material gràfic i escrit que havia de constituir el catàleg de l’exposició i que
avui es converteix en el llibre que comentem i que, amb les trenta-quatre intervencions i autors que
incorpora, esdevé la darrera aportació i revisió de la vida i obra d’Ors. Del tot imprescindible i del
tot necessària. Una vida i obra polièdrica amb miralls i reflexos contradictoris i diferents.

Darrere de l’exposició i del llibre/catàleg hi ha el treball de Xavier Pla que al llarg de dos anys
tingué l’encàrrec i fou comissari de l’exposició i ara ha tingut cura de l’edició del llibre. Que la
Jornada d’Ors hagi tingut lloc a l’Institut d’Estudis Catalans, d’on Ors en fou el segon secretari, i
que hagin estat les institucions oficials que preparessin l’exposició i la ILC que hagi conclòs el
projecte amb l’edició del llibre/catàleg té o pot tenir una significació que no es pot menystenir.
Ningú no podrà canviar mai la biografia ni l’actitud d’Eugeni d’Ors que queda fixada per la histò-
ria. En tot cas noves dades aporten més raons per a explicar o interpretar millor el procés que d’Ors
seguí en vida. Però també queda un pensament, una ideologia i projecte cultural obert, que no està
del tot explorat ni sistematitzat. Com és sabut i dit, falten encara aportacions més definitives que des
d’un pensament filosòfic, cultural i polític abastin i expliquin millor totes les potencialitats, molt
obertes, del personatge. La distància històrica, cauteritzades les ferides del temps i els protagonis-
tes que hi participaren, ja ho permet. Per això sembla possible pensar que la jornada del proppassat
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dia 28 i l’edició del llibre/catàleg és, si bé no una rehabilitació completa, sí una crida responsable a
rellegir i interpretar, des del present, l’obra d’un dels intel·lectuals catalans més sobresortints de les
primeres dècades del segle passat. Els orsians del país —diria que cada cop són més els interessats
per trobar, descobrir o explicar els diversos desllorigadors, idees matriu, del seu pensament cultu-
ral i crític— acrediten la feina que s’està fent. I tothom sap i coneix que entre aquets orsians hi ha
representants de concepcions ideològiques i estètiques ben diferents i, a vegades contraposades, la
qual cosa confirma i assegura una visió oberta i no reductora de la vida i obra de l’autor.

Sense entrar en detalls, que ara seria impossible, només cal dir que la Jornada dedicada a Ors
s’estructurà entorn de tres taules rodones on diversos estudiosos analitzaren el vessant social i po-
lític (catalanisme/falangisme); la identitat del jo i el desdoblament en els heterònims i les oceànides
o personatges femenins de les seves, dites, novel·les com Teresa, Gualba o Lídia. La clausura fou a
càrrec d’Oriol Pi de Cabanyes que, sota el títol de «L’últim Ors a Catalunya», presentà el retorn
d’Eugeni d’Ors i la seva instal·lació a Vilanova i la Geltrú després del que es pot considerar com la
seva “segona defenestració” atès que en els anys vint Ors marxà de Catalunya però també en els
quaranta fou exclòs i li retiraren qualsevol responsabilitat política i cultural dins del règim fran-
quista on ell havia tingut un paper destacat en els primers anys. D’alguna manera es pot parlar d’un
possible doble fracàs perquè tot i la importància de la seva acció pública i cultural mai no reeixí a
perllongar-se en la funció interventiva i orientadora que s’ havia autoatorgat. Per una raó o altra, i sens
dubte la seva complexa personalitat deuria tenir molt a veure, les autoritats polítiques, d’un i altre
signe, acaben retirant-li el seu suport. El darrer Ors retorna amb voluntat de retrobament i enllaç amb
noms de les noves generacions com fou el cas de Tàpies o Oriol Bohigas.

Les ponències de la Jornada estan, com s’ha dit, totes recollides a Eugeni d’Ors. Potència i
resistència, llibre/catàleg que es converteix, avui, en una necessària i immillorable introducció als
estudis i a tota la problemàtica orsiana. Bona part de les seves llums i ombres queden explicitades
i, en alguns casos, s’obren camí enriquint amb noves interpretacions la perspectiva sobre l’autor:
l’ús i funció del heterònims, les raons polítiques i administratives que porten a la seva defenestració
i ruptura; la personalitat, estètica i identificació de les seves oceànides; les moltes dualitats que
configuren el seu pensament, entre les principals el classicisme contra el romanticisme i la inter-
pretació del barroc; la seva angelologia; la relació-confrontació d’Ors amb Ortega, el seu paper en
la revalorització del misteri d’Elx, el canvi de criteri i posició sobre el que és i significa una nova
teoria literària com la literatura comparada; la relació d’Ors amb el pensament i obra d’intel·lectuals
de l’època com Ferrater Mora, Dionisio Ridruejo o Joan Fuster, que fou, d’altra banda, el primer
intel·lectual català a la postguerra que reivindicà Ors diferenciant “interès” amb “identificació”.
Una suma, doncs, de veus que resituen Eugeni d’Ors en la perspectiva d’avui i que han d’ajudar a
perfilar, més i millor, el seu paper en la història recent.

Àlex Broch
Institut del Teatre

«Com en dius?» Noms de jocs d’infants a la plaça Vicenç Martorell (28 de maig de
2015). — El 8 de juny del 2015, Joan Veny i Clar va rebre el 47è Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes de mans d’Òmnium Cultural en un acte al Palau de la Música Catalana.

Durant les setmanes prèvies es van fer diverses activitats amb l’objectiu de visibilitzar i
popularitzar l’obra del guardonat, especialment la seva recerca a l’Atles Lingüístic del Domini
Català. Una d’aquestes activitats va ser un joc interactiu que consistia a dir quines paraules es
coneixen per a designar una quinzena de conceptes estudiats a l’Atles, tots relacionats amb jocs
infantils. Més de 4.000 persones van respondre el qüestionari elaborat a partir de preguntes indi-
rectes i il·lustracions. Les respostes van ser comentades per Joan Veny mateix, tot conversant amb
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