
cultura avui, dissabte
21 d'OClubre de 1989

Despres d'un periode de Ilargues i complexes negociacions entre les dues parts Arnb Ia serie 'R'dam IV'

La familia d'Eugeni d'Ors cedeix el fons
particular de l'autor a la Generalitat

L'arxiu conte valuosos documents, articles, cartes imanuscrits

A1eydis Rispa
guanya Ja Mostra
Foto Jove de la
Biennal d'Art de
Barcelona 1989

La Generalilot s'ba queda~ despres de Il"!l:ues negociacions amb la
ramilia, I'arxiu personal de I'<scriptor i pensodor Eugen; d'Ors. EI
rons conte documents de tota e1ass<, com cartes, artieles, retalls de
premsa i manuscrits d'algunes ohres inedites. La cessiö va ser apro·
vada a comen~ameDts d'estiu. Sembla que e~ v_~or d'aquest (ons, ara
ja publlc, es moll gran ~er als estudiosos. De tota manera, encara no
s'ha enllestit el primer inventari de I'arxiu.
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AIeydis Rispa, de 25 anys, ha es·
tat la guanyadora de la VI
Mootra Foto Jove de la Bien·

nal de Barcelona, amb una serie d'o
bres titulada R'dom TY. Segons va ex·
plicar la fotOgrafa a aquest diari "he
volgut inventar un m6n paral.lel basal
en ]'est~tica nocturna". EI treball que
ha presentat a la Biennal esLä realitzat
ep dues fases: primer va fer diaposili·
ves de tematica urbana i nocturna, i
despres va realitzar tot un seguit de
muntalges on va projectar les diaposi·
tives a sobre, i va tornar a fer unes fo
tografies que 56n !es que ha presentat.

Eis ahres quatre seleccionalS per la
mostra oberta s6n Ramon David,
Paco Freire, Gabriel Lacomba i Mar·
garita Musaeh. La guanyadora Aley·
dis Rispa va neixer a Sort el 1964 i ~
llicenciada en Beiles Ans. Anterior·
mentja havia mostrat el seu recull Re·
'TalS a la Casa de Caritat de Barcelona
i havia realitzat una exposici6 indivi·
dual a rAula de Cultuta la Florida, de
I'Hospitalet. EI jurat que Ii ha conce
dit el premi estava format per Colita.
Manel &clusa, Rosalind Williams i
Alan Dougla.

Tots els artistes sekccionats han
utilitzat el blanc i negre per a Ia seva
obra. Aix6, segons Manel Eselusa, fo
tOgraf i organitzador del certamen, es
deu al fet que "ei blanc i negre pennet
mes abstracci6 de Ia realitat". Precisa
ment, !es obres fotogtäfJQUCli de Ia Bi
ennal d'enguany mostten, en major 0
menor grau, un intent de defugir Ja re
alitat, aJhora que experimenten amb
els proccssos tCcnk:s. Per &clusa, "la
fotografLa simplement ~ la imatge
que es crea a partir d'una emulsi6 sen·
sible de lIum", i a partir d'aqui hi val
tot. Tambe s'expressa en els mateixos
tennes Margarita Musach, que en el
seu trebaU sobre Ies f10rs ha volgut fu·
gir de Ia realitat düria per anat cap a
una altra imatge "tan real com Ja pri·
mera" -aftrma Musaeh- realitzada
gricies al proces fotografie "que sim·
plement consisteix a deixar 0 no dei·
xar passar Ia llum".

Eis artistes convidats d'aqucsta edi·
ei6 eren Josep Batlle, Vari Carames i
tnigo Royo (Espanya); Aehim Biner
(Alemanya Federal); Dirk Bräekman
(Belgica); Henry Lewis i Xavier Na·
valte (Franca); i Erwin Olaf (Pal'sos
Baixos).
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I'any 1881. Va estudiar dret a Barcek>
na i es va doctorar a Madrid. Amb el
pseudönim de Xeniw va col..laborar
en diverses publicaeions eatalanes
pero 18 fama li va venir per les seves
colJaboracions a partir dei 1906 en el
G/ossari de LiJ Veu de Cara/unya. una
columna on fem comentaris eulturals i
)Xllitics que apareixeria fins al 1921.
Va elaborar Ia tearia estetica dei que
va ser el noucenlisme literari i artlstie.

mes personal de I'arxiu, cal csmentar
papers familiars, documentaei6 de
quan I'escrlptor era estudiant, fotogra
fies (algunes d'elles inedites), progra.
mes i felicitacions.

Abans que acabi I'any 89, es preveu
un acte al Palau de la Generalitat en
que el president Pujol agraira a 18 fa·
milia d'Eugeni d'Ors la donaci6 dei
fons personal dei pensador.

Eugeni d'Ors va n~ixer a Barcelona

carta de Dali en que el pintor anuneia
a d'Ors la seva alegria per una proxi·
ma visita. Oe tota manera, hi ha lIaeu·
nes epistolars dei periode catala per·
que la familia no tenia a !es seves
mans la totalitat de la corres)Xlnden·
eia.

Una ullada superficial al valuös ar·
xiu revela l'atenci6 que Xenius dedica·
va a Ia seva pr6pia obra, ja que hi con·
servava textoo manuscrilS 0 mecano
granalS de llibres ja publicalS. com,
entre d'altres, Glossari /9/8. 50 ai/os
de pinrura oowlano {inedit), lA verda
dem hisloriß de Lidw de OuJaquts. In·
lroduclion d Ja vie an~/ique i LiJ den·
cio de Ja cu/rora_ Quant als escrits, a
mes. en bona part inedilS, s'hi traben
conferencies, )Xlnencies a congressos,
pr6legs, versos i sentencics. Eis mate·
rials aplegats sOn de prop del 1920 ftns
a I'any de Ja seva mort, el 1954.

En I'apartat dels papers que guarda.
va d'Ors hi ha moltes gIosses de lA
Veu de CtJw/unya, Ei Dla GrdfiCO.
AH<:. 1A VtmgulUdio i Arriba. entre
d'a1trts. a.m.a""'lt. amb ~ ci>pia <leis
originals, on es trobm esmenes., sovint
hi ha d ltXt ja publical !.es Glosas "'.
diolc.""" (1946-1953) s6n f_ desa>
negudes i estric:tament inedites.

Eugeni d'Ors conservava iguaJment
opu.scles i extractes de revistes que no
es troben amb freqUencia alesohres
complelCS, aJ costat d'un! abundant
quantitat d'entrevistes amb eU, alllarg
de quaranta anys. Tambt hi ha retalls
de premsa -una bona part en fran
res- que g10ssen 0 analitzen des de
lOts eis angies I'obra orsiana.

Un capitol especial mereix Ja docu
mentaci6 de quan va ser director gene
ral de Beiles Arts, durant Ja Guerra
Civil. A l'arxiu figuren els documents
i geslions oflcials per recuperar fons
d<!1 museu deI Prado, 0 tambt aquelles
obres d'art que la Generalitat havia
dut a Franca per salvar·les dels atzars
de la guerra. Pel que fa al material
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La Generalitat ha anibat a un
acord amb ~ls fills de I'escriplor
i pensador catala Eugeni d'Qrs

per la cessi6 dei rons i I'arxiu de rau
tor a la instituci6 catalana. La cessiö,
que va seT aprovada a come~ems
d'e:stiu, ha estat possible desprts de
l!argues i complexes negociacions, se·
gons ha pogul saber I'AVUI.

Les converses han (ingut lIoc entre,
per part de I'escriptor. cl metge i fill se
gen del pensador catalä, Juan Pablo
d'Ors perez·Peix, i ra.ssessor especial
de Jordi Pujol per a qOCstions hi$ton·
ques i culturals, Alben Manent, per
pan de Ia Generalitat. Tambe hi han
panicipat Enric Jardi i Manuei Ruca
bado, els pares dels quals eren moIt
amics d'Eugeni d'Ors, Xbtius. La COf·
~ncia de Ramon Rucabado,
coetani de I'escnptor, amb Xiniw ~

en vies de pubJ.icacK.l.
L'arxiu que ha arribat ja a una de

ks dependtncies de Ia Generalitat, des
de Madrid i Vilanova i Ja Geltrü, vila
on va morir I'escriptor, ooosta de 33
caixes que oontenen un material molt
rie, heterogeni, i de vegades, barrejat.
Uns t!cnics estan enlJcstint un primer
inventari.

Tot i que encara, dones, no es )Xlt
fer una valoraci6 exaeta dei fons do
cumental, ~ probable que en I'arxiu
hi hagi m&: de ducs mil canes rebudes
per Eugeni d'Ors i cöpies d'alguns cen·
tenars de Ies que eU enviava als seus
amics i corresponsals. Noms com Xa·
vier Nogu~, Salvador Dall, Azorin,
Joaquim Sunyer, Antonio MaraMn,
Josep Maria Capdevila, Antoni Ta·
pies, Dionisio Ridruejo, Josep Maria
<Je Sagarra, Oriol Bohigas, Ramon
Serrano Sufter, Ricard Opisso, Amireu
Nin, Guillem Diaz·Plaja, entre molts
d'altres, figuren entre els que mante·
nien mes 0 menys correspondencia
amb el fil6s0f. Per exemple, hi ha una


