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Certes nocions de la psicologia medieval elaborada pels pares de 
l'església que hom podria considerar, ulls clucs, obsoletes i oblidades 
sobreviuen encara, bé que sota altres noms, en determinades concep
cions de la filosofia moderna, tal vegada perquè la patrlstica en molts 
casos va penetrar encertadament en eIs mecanismes del coneixement 
humà, com és el cas de l'accidia i de les seves filles (filiae acediae), al.le
goria mitjançant la qual la filosofia medieval va intentar representar la 
dialèctica de la temptaci6 i la victòria sobre aquesta. Ja va veure Pieper 
que les categories de què Heidegger se servia per analitzar la banalitat 
de la vida quotidiana i la caiguda en la dimensi6 anònima i no autènti 
ca del «es» tenien una relaci6 fins i tot terminològica amb l'evocaci6 pa
trlstica de l'accidia l. De la mateixa manera crec que - com ho intentaré 
demostrar - una de les constants centrals del pensamentd'Eugeni 
d'Ors poua en aquesta mateixa tradici6 que empra el sistema al.legòric 
per a representar el bellum intestinum, em refereixo sobretot a la contra
posici6 dialèctica entre la solitud i els seus qualificatius o acompanyants 
(terrors pànics, tristesa, mandra, etc.) i el treball que, juntament amb 
el joc, suposen la col.lectivitat, és a dir, la dialèctica entre l'home que tre
balla i juga i l 'home que fuma i badalla 2 . 

L'accidia, o dimoni del migdia, fou un dels vicis al qual la patrlstica 
dedicà molt d'espai perquè era - segons Evagrius 3, que fou un dels pri 

1 J. Pieper, Uberdie Offnung(trad. it.: Sulla speranza, Brescia 1953, p. 39). 
2 Ors publlicà la Quarcsma de 1911 una sèrie de gloses que més tard R. Rucabado 

i J. Farran reuniren, juntament amb altres gloses, sola el tftol La filosofia del Hombre que 
Trabay'ayJuega, Barcelona 1914. 

3 Vegeu Siegfried Wenzel, The Sin of Sloth: Acedia in Medieval Thought and Literature, 
Carolina del Nord, EUA, 19,67; p. 5, on cita un fragmenl dclllibre d'Evagrius, De acta 
vitiosis cogitationibus, p. 7; «El dimoni de l'accfdia, denominat també "dimoni del mig
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mers d'analitzar el problema - el dimoni més opressiu l, consegiient
ment, un dels vicis més terribles i temuts pels teòlegs, car colpia princi
palment els religiosos i els eremitans, provocant en el seu ànim una tris
tesa tan gran gue gueien en una total incuria (e<.-X'Yjù(e<. literalment) en
vers eIls mateixos, el Iloc on vivien, els deures que havien de complir i 
les regles que havien d' obeir. EIs slmptomes mitjançant els quals es ma
nifestava aquesta malaltia de l'ànima eren, per tant, la desesperaci6, la 
mandra, el retralment, l'atulment, la fluixesa mental i fisica i la manca 
d'inidativa. Sant Tomàs redueix a dnc la constel.lad6 de les filiae ace
diae, és a dir, les filles d'aquell dimoni meridià gue feia estralls en els 
monestirs i convents de l'Edad Mitjana: evagatio mentis (gue es mostra 
com a verborrea - verbositas -, insaeiable curiositat - curiositas -, manca 
de disciplina i submissi6 externa - importunitas -, trasbals interior - in
quietudo - i desig de fugir - instabilitas loci vel propositi -), disperatio, torpor 
circa praecepta, pusillanimitas, rancor 4• Ors demostra gue coneixia prou bé 
- gràcies sobretot a la seva lectura no tant de sant Tomàs com de sant 
Francese de Sales - aguesta nissaga en moltes de les gloses en guè cita 
sant Antoni, sant Pau, santJeroni 5 , i sobretot, en unes gloses de l'any 
1923 on eseriu, tot eitant la Introducci6 a la vida devota de Sant Francese de 
Sales 6, gue la tristesa és molt diffcil d'ennoblir puix gue els seus fruits 

dian, és el dimoni més opressiu. Ataca el monjo cap a Ics quatre dc la tarda i turmenta 
la seva ànima fins a les sct n. 

4 Cassià diferencia encara la tristitia de l'acedia i situa sota la potestat de la primera 
els simptomcs: rancor, pusillanimitas, amaritudo i desperatio, mentre quc els efectes de la se
gona s6n: otiositas, somnolentia, importunitas, inquietudo i pervagatio. Sant Gregori realitzà la 
fusi6 d'aquests dos vicis i enumerà sis filles de l'accidia; malitia, rancor, pusillanimitas, de
speratio, torpor circa praecepta i evagatio mentis erga illicita. De fet, però, sant Tomàs conside
rà que « otiositas et somnolentia reduncutur ad torporem circa praecepta [... ] omnia au
tem alia quinque, quae possint oriri ex acedia, pertinent ad evagationem mentis circa 
illicitan. Vegeu Wenzel, op. cit., pp. 20-28; J. Pieper, op. cit., pp. 31-41; Agamben, 
Stanze. La parola e iljantasma nella cultura occidentale, Tori, Einaudi, 1977, pp. 6-7; J. Sta
robinsky, Histoire du traitement de la mélancolie des origines à 1900, Ginebra 1960; pp. 31-37; 
M. Ciavolella, La malattia d'amore dall'antichità al Medioevo, Roma 1976; pp. 31-49; R. 
Klibansky - E. Panofsky - F. Saxl, Saturn and Melancholy, Studies in the History oj Natural 
Philosophy Religion and Art, trad. il. Tori 1983, pp. 64-115. 

5 Vegeu sobretot Closari 1906-1910 (Barcelona 1950); pp 52-53; "Sant Pau i Sant 
Antoni ,,; "També Sant Antoni tenia criatures que li poblaven la Solitud; de menys dòcil 
condici6, les seveso Que el que en Sant Pau era ja serenitat, era en eli, per encara, com
bat i agonia. La mina de Solitud tenia per a eli diamants, mes també flors d'infernn. 

6 Vegeu Nuevo Clo,ario I (Madrid 1974) (1923), pp. 729 ("Jardincs de S. Francisco 
de Sales,,), 669, 729-733 i també Closari 1906-1910, pp. 693-695, 707-709, 714-717, 
720-721, 727-728. Es interessantissima la relaci6 que establcix Ors entre el comporta
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encaminats al bé només son dos (misericòrdia i penitència) mentre que 
els que porten al mal arriben a sis (angoixa, impaciència, desesperacio, 
gelosia, enveja i mandra) o, millor encara, en aquella glosa 7 en què diu 
que la presència d'Ahriman es coneix pels seus fruits: 

per la peresa, el pesimisme passiu, la impietat del que té d'aneedòtie, per 
la idolatria naturalista, per la romàntiea superstiei6 del que és espontani 
per eonservatisme misoneista, per l'arrupida quietud. 8 

Per bé que comunment l'acddia se sol confondre amb l'oci o amb la 
mandra, per a la teologia catòlica significava essencialment una tristesa 
respecte dels béns divinals de l'home que el paralitza, el descoratja de 
seguir en carni vers Déu i propiciava la caiguda en la temptacio. Bem 
de recordar, però, que enfront d'aquesta peresa negativa, la teologia ca

ment del devot i el del dandi o, si voleu, el del perfeete gentleman quan, per exemple, 
tot parlant de st. Francese de Sales, diu: «nunea, ni siquiera en esta soledad, propieia al 
abandono laxo, se permiti6, por ejemplo, cruzar las piernas» (N. G.I., p. 826), per la 
qual cosa es pot permetre de dar a la fortitud del sant el mateix valor que la simulacio 
del dandi (per exemple, la màscara de santedat de Max Beerbom, l'exquisit i irònic ar
tista de la societat victoriana, que tant entusiamava Ors) (Glosari 1906-1910, p. 1002), 
perquè ambd6s posseixen una disciplina interna rigidissima. La vida devota i el dandisme 
son els antecedents de l'arbitrarisme orsià (Vegeu: Glosari 1906-1910, pp. 693-694), so
bretot pel que fa a la transformaciò de l'art en art de viure, car per a Ors el que comptava 
era l'estilitzacio del comportament quotidià i dels costums. «Fusi6 de la Ciència amb la 
Vida, Fusio de l'Art amb la Vida, Fusio de la Filosofia - o, millor dit, de la Sofia 
amb la Vida» - escriu Ors en un a glosa de 1906 (Glosari 1906-1910, p. 341). Agamben 
(op. cit.: 7n) escriu, en aquest sentit, «È da notare che il dandy, che rappresenta, secon
do Baudelaire, il tipo perfecto del poeta, si può considerare, in un certo scnso, come 
una reincarnazione dell'accidioso. Se è vero che l'essenza del dandismo consiste in una 
religione del trascurabile o in un'arte dell'incuria (cioè in un prendersi cura dell'incuria 
stessa), esso si presenta allora come una paradossale rivalutazione dell'acedia, il cui si
gnificato etimologico (da &-xNìofJ.Ott) è, appunto, in-curia». 

1 Glosari 1906-1910, p. 911. 
8 També en la glosa correspondent al IV divendres de Quaresma de l'any 1909 (p. 

991) cita la descripcio que dels neuròtics fa Paul Janet i que és molt semblant a la simp
tomatologia de l'accidia segons Cassià a. Cassià, De institutis coenobiorum 1, X, cap. II, 
dins Patrologia Latina, p. 49); «els uns malalts s'interroguen contfnuament sobre qiies
tions estranyes; una dona està torturada pel constant dubte de saber si troba altres ho
mes millors que el seu marit; una altra busca amb angoixa si estima o no estima cl seu 
promès; altres fan desesperats esforços per a recordar el nom d'un Iloc o d'una persona, 
que no interessa per a rcs adduir; altrcs viucn en turment pel quc pot passar, o per Ics 
conseqiiències possibles de les coses. O bé s'inquieten del perquè de totes les coscs: «Per 
què la criada porta un davantal? Per què plou ara i plovia ahir? O bé recerquen la solu
cio de més singulars i inutils problemes, en varietat infinita, perquè el dolor dels hu
mans pot prendre més formes que les de les ombres de la nit». Sobre l'accidia interpre
tada com a neurosi vegeu J. Starobinsky, op. cit., p. 32. 
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tòlica parlava també d'un otium o repos de l'esperit en Déu (st. Tomàs, 
De malo, 11,3 ad 2). 

Les marques temporals d'algunes obres «narratives" orsianes també 
ens remeten innegablement a la figura d'aquella «epidèmia que fa es
tralls a migdia» - a l'hora pànica per exce1.lencia - de què ens parla el 
Salm 91,6, és a dir, el dimoni del migdia 9 . tCom interpretar, sino, 
aquella «hora de la sesta» en què tot branda sota la llum de migdia, de 
l' Oceanografia del tedi (1916) lO, aquell «cercana la hora del mediodia" 
amb què comença la versio castellana (1921) de La Val! de josafat 11 o 
«cette heure printanière et méridienne de Coimbra, [ou] je suis arrivé, 
dans la paresse et le recuillement, à la possession d'une vérité féconde: 
à savoir que le baroque est secrètement animé par la nostalgie du Para
dis Perdu ", de la versio francesa - la primera, en forma le llibre - de Lo 
Barroco? 12 Aquesta era, des de sempre, l'hora canònica en què, mentre 
els homes i el ramats sestejaven, els deus visitaven la terra, com ens re
corda Leopardi en el seu Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, on ci
ta, entre altres, els testimonis de Teocrit i d'Horaci que ens parlen del 
terror que provocaven aquestes visites i, per extensio, l'hora mateixa, 
com també ens informa que fou a migdia quan, segons st. Geroni, el 
centaure es va apareixer a sant Antoni - exemple, aquest ultim, que 
també cita 1'autor de La Ben Plantada 13. 

El migdia és també l'hora en què Ors o algun dels personatges en 
els quals es desdobla reben les visites de l'Oceànida a l' Oceanografia del 

tedi o de «las sombras ilustres» que sol.licitaven la gràcia i la justicia 
d'un judici de l'autor de La Val! de josafat. I Xènius, en les gloses del 

9 ]. Cassià cscriu: "Maxime circa horam sextam monachum inquictans l ... l. Deni
que nonnulli senum hunc esse pronuntiant meridianum daemonem qui in psalmo nona
gesimo nuncupatur». El Salm 91(90),6 diu en la traducci6 dc!s monjos de Montserrat; 
"ni la pesta que s'esmuny a la fosca, o l'epidèmia que fa estralls a migdia».]. Cllmac 
confirma el mateix fet "mane primun languentes medicus visitat, acedia vero monachos 
circa meridiem». Agamben (op. cit., p. 5) ens recorda que aquesta també es l'hora que 
indica el retol del quadre de Brueghel que representa l'accidia. 

lO Edici6 a cura de N. N<j.rdi i I. Pelegrl, Barcelona 1988, p. 12. En el pròleg que 
Ors posà a l'edici6 castellana de la novel.la (ara Barcclona 1982) escriu també: "A la 
salida de la hora meridiana, vivida en el]ardIn Botanico de Lisboa, yo me formulaba a 
mI mismo esta conclusi6n: - La locura és inSIpida». És a dir, una altra lliço a migdia. 

Il Edici6 crItica de]. Murgades, Barcelona 1988, p. 8. 
12 Du Baroque, Parls 1935. Per determinades circumstàncies només disposo d'aques

ta edici6 delllibre, que de tota manera fou la primera que es publicà en tal forma. 
n Glosari 1906-1910, p. 52. 
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Jardi de Coimbra, titlla de « trouble)} aquesta hora perquè és el moment 
de la temptaci6, l'instant del perill en què l'home, com molt bé sabia 
Ors a partir dels exemples dels « Minaires de la Solitud)}, com anomena 
a sant Pau i a sant Antoni 14, pot sucumbir a les hosts enemigues que el 
setgen i malden per lliuvar-lo a mans de les filles de l'acddia. Aquf, 
com veiem, sorgeix aquella metàfora del castell encerclat de què Petrar
ca se servirà en el Secretum per referir-se a les escomeses de l' acddia 15. 

Aquesta iconografia és prou clara si més no a l' Oceanografia del tedi, el 
protagonista de la qual se sotmet voluntàriament a la teràpia del tedi, 
seguint les indicacions del seu metge. La topologia de l'escena de la pri
mera part que Ors pinta magistralment i que PIa considerava d'una 
gran finor, indica que el personatge que rep el nom d'Autor representa, 
per la seva actitud aparentment passiva, la fortificaci6 que les tempta
cions (l' oceànida, la natura ... ) malden per assaltar. Contra elles l'autor 
no tan sols opera una resistència estraordinària, ans - dins els limits de 
llibertat que li permet la sentència del metge: « cap moviment, cap pen
sament)} - porta a terme un combat 16 aferrissadissim de cara a contrares
tar i a colonitzar la presència i el domini del mal. Alhora classifica, geo
metritza i anomena, com un nou Linneu o Colom de la psicologia de 
les profunditats, els elements multiples i indiferenciats sota els quals el 
pecat 17 es presenta, puix que totes les temptacions no s6n, en realitat, si
n6 agents d'aquella força bruta, d'aquella nostàlgia - que a voltes Ors 
anomena també malenconia - del Paradis Perdut que nia eternamente 
en el cor dels homes. I aquesta nostalgia només es pot combatre mitjan
çant un esforç i una tensi6 constants (que els teòlegs identificaren amb 

14 Ibid., pp. 51-53. 
15 Secretum, a cura de E. Carrara, dins F. Petrarca, Prose, a cura de Martellotti et 

alt, Milà 1955. Vegeu també Wenzel, op. ciI, pp. 155-164 i 185-186. 
16 J. Pieper (Vom Sinn der Tapferkeit, trad. il. Sulla fortezza, Brescia 1956, pp. 35-38) 

distingeix dos tipus d'accions inherents a la fortitud: la resistència i l'assalt; la primera, 
lluny de ser una actitud passiva, és el fruit d'una enorme activitat interior que fa que la 
resistència sigui més heròica fins i tot que l'assalt, per tal com implica la virtut de la pa
ciència. L'assalt, en canvi, suposa una certa agressivitat: l'ira que s'enfronta al maL 

17 A l'Oceanogafia del tedi cil., p. 64, identifica totes les temptacions amb un unic 
enemic: «Et reconec i prou, oh l'Enemic! Et reconec, en aquest tro d'ara, monstruosa
ment crepitant, i en la scva infcrnal violència. Eres tu mateix que, fa un instant, sota fi
guracio d'una dona estrangera i gentil, assajaves damunt mi Ics més subtils temptacions 
de l'aventura. Com un dia en el desert contra el valeros invicte atleta sant Antoni, avui, 
e nel parc contra mi, pobre neurastènic escriptor, que em tomba la fadiga, tu vols, mul
tiple i hàbilment canviador, docte en disfresses i fantasmagories, senyor d'aspectes i 
meteors, provar el poder maleit de les teves infinites armes". 
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les virtuts teologals: temprança, justfcia, fortitud, etc.) dirigides a la 
creaci6 d'una obra segons les lleis de la ra6, és a dir, d'una acci6 digna 
de l'home i de Déu. El fet que el protagonista de l'Oceanografia perdi la 
batalla amb l'enemic no demostra pas la inutilitat d'aquesta lluita ni la 
impossibilitat de la victòria, ans que els fruits de la cultura i de la in
tel.ligència s6n comptats i diffcils d' aconseguir, sobretot en una situaci6 
de dar desaventatge de la cultura, a saber, en la quietud «< que és el 
diable», exdama Ors en una glosa maniquea de 1916) i en pIena natu
ra, car aquesta és i serà sempre l'enemiga per excel.lencia, con exposà 
daramente Ors a Gualba. 

La força i la importància de la proximitat entre la concepci6 patrfs
tica de l' acddia i determinats conceptes daus de la filosofia orsiana 
van, com anem veient, més enllà d'un mer fndex temporal d'algunes 
sèries narratives de gloses, com tampoc no s'aturen, des d'una altra 
perspectiva, en una pura consideraci6 mèdica de la malenconia, per
què acddia i melangia no al.ludeixen tan sols a un estat patològic, si
n6 que constitueixen una necessitat lògica (i també teològica, des de la 
perspectiva dels pares de l'Església) de tot sistema dualista 18. En una 
exemple primerenc i que aparentment no revela una lectura recent de 
sant Francesc de Sales, el seu inspirador en aquest camp, Ors presenta 
un seguit de filiae acediae que lacilment poden identificar amb les de la 
patrfstica: 

una neurosi, ens apareix sempre [... ) com una consequència morbosa del 
pecat de la individualitat ... - Un neuròtic és un «egoista», un «insocial». Ad
huc en els casos d'indefesi6 emotiva, de despersonalitzaci6, de submissi6, 
d'abulia, d'inèrcia, el mal dels nerviosos i escrupulosos ve del tancament 
de la seva consciència als corrents generals humans, en els quals es troben 
la normalitat i la salud -. [... ) Jo arribo a sospitar, en l'anormalitat psiqui
ca, un subtil càstig d'aquesta culpa: l'Abstencio. - En el generai combat dels 
homes, el neurastènic ha començat per abstenir-se, per desertar ... - Ara bé: 
les grans realitats exteriors a nosaltres - el m6n, i la humanitat - tenim dret 
a combatre-Ies, a «agredir-Ies» - i tots els homes superiors, tots els herois 
ho fan [... ) -; però no tenim dret a «oblidar-Ies», no devem «desenten
dre'ns» d'elles -. AI qui se'n desenten, aviat l'òptica de les coses li és alte
rada: i consequentment, la mesuraci6 de les coses, i la valoraci6 i l'apetit o 
la repulsi6 per elles ... I aixi el qui, per orgull, per sensualitat o per cobar
dia, ha «desertat», esdevé un solitari malaltis i obligat a cercar en eli ma

18 Nuevo Glosario II (1927), p. 187; «Com si eneara fos Quaresma» VIII (21 d'abril 
1911), dins L 'home que treballa ijuga, a cura d'Oetavi Fullat, Vie 1988, pp. 136-139. 
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teix el centre del mon, no troba en el seu propi jo prou energia per a com
plir aquest ofici. - D'aquf el turment. 19 

És evident la coincidència de la insociabilitat amb lafuga hominum o mi
santropia. La solitud és una figura cabdal dins el pensament d'Ors, per 
tal com és aquesta, i no la tristesa, com en la psicologia patrfstica, la 
causa desencadenant de la neurosi, a la qual es lliguen d'alguna manera 
l'egoisme i el mutisme 20 , car son sinònims de tancament envers els al
tres. Pensem, a més, que a Gualba (p. 153), la gran noveLla dels perills 
del vici de la solitud, el protagonista escriu: «estar sol, que és un càstig, 
també ès un pecat" 21. Hem de recordar, però, que també la regIa de 
sant Benet combat l'individualisme, perquè el considera font de tristesa 
i desviacio. I aquell torpor circa praecepta, que engloba, com ja hem vist 
abans, l'otiositas i la somnolentia, (no haurem de relacionar-lo amb l'abu
lia de que ens parla Ors, quan tots dos slmptomes representen en certa 
manera la desobediència o bé el recessus davant el deure? I, sobretot, 
l'abstencio o la desercio, (no caldrà també acostar-les a la pusillanimitas, 

es a a dir, l'apocament de l'anim davant els obstacles, a la qual caldria 
afegir la desperatio i l' instabilitas loci vel propositi - que com a desig de fugir 
de la realitat en la qual hom es troba podriem relacionar amb la set d'a
ventura que Ors veia personificada en la vida de Gauguin i que signifi
cava el vici de la intemperància davant la malenconia? El paraLlelisme 
és absolut, però allò que importa veure ben clarament és que tota 
aquesta simptomatologia remet essencialment a l' arrel mateixa de la pa
raula accidia, és a dir, in-curia, abstencio, recessus. 

19 Glosa que correspont al "II divendres de Quarcsma" d'una una sèrie de gloses 
titulades "Guia de l'Albir en el nerviosos i escrupolosos" que Ors publicà els divendres 
dels mesos dc febrer, març i abril de 1909 i que son un comentari lliurc als llibres Der 
Freund de Nervosen, dc P. Raimondi, i Les Nervoses, de P. ]anet. 

20 Sfmptoma que ja Dante indicava com a caractcrlstica dels "accidiosi" (Inferno, 
VIII,121-126); ,,"Tristi fummo I ne!'aere dolce che dal sol s'allegra, I portando dentro 
accidIOSO fummo; I or ci attristiam nc la bellctta negra. I Quest'inno si gorgoglian ne la 
strozza, I ehé dir noi posson con parola integra". Kierkegaard parlara de l'hermetismc 
de l'accidia. Vegeu]. Starobinsky, op. cit.: 31: "Certains la décrivent comme une tris
tesse qui rend muet, comme une aphonie spirituelle, véritable "extintion de voix" de 
l'ame [... l. Ainsi le dialogue avec autrui et avec Dieu est asséché, tari dans sa source 
meme. [... l. L'hommc a comme englouti et dévoré sa propre langue; le langage lui est 
retiré ". 

21 Gua/ba, /a de mi/ veus, Barcelona 1980, p. 153 i també 169, on parla d'allb que 
Plat6 no sap de l'amor, és a dir, ,<la recaiguda immediata en dues solituds" que és tam
bé essencial en la passi6 erbtica, opososada a l'amistat perfecta. 
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El pecat veritable, però, de l'accidios, que Ors i la moderna psicolo
gia denominen neuròtic, és el recessus 22 , que aqul, en comptes de ser a 
bono divino, com era per a sant Tomàs, és, e~ primer Hoc, a bono humano 
et civili i tal vegada en segon terme remeti al bé divI, car l'autor del Glo
sari com els pares de l'Església aHò que consideren més greu no és la 
tristesa o la mandra en elIes mateixes, sino el seu no domini, pel que 
suposa de defeccio respecte del combat contra el vici i l'enemic del gau
di en Déu, en el cas de la patrlstica, o de la societat, en el cas d'Ors, i 
que trobem representat al.legòricament i iconogràfica en l'individu soli
tari 23. Si per a sant Tomàs l'acddia, filla de la tristesa, és un vici per
què constitueix la negacio del gaudium del bé espiritual al qual Déu ha 
destinat l'home, per a Ors el tedi, sub especie individualitat, és un pecat 
perquè nega la virtud social de la civilitzaci6 a la qual l'home està desti
nat, car només una civilitzaci6 ordenada, jeràrquica, mesurada i assen
yada pot ser pròpia de la humanitat. Si els slmptomes de la peresa 24 i la 

22 Ramon Llull considerava el recessus a bono divino en e!s mateixos termes de sant 
Tomàs (Summa theologica, II 2,35; «Acedia non est recessus mentalis a quocunque spiri
tuali bono, sed a bono divino, cui oportet mentem in haerere ex necessitate»); en e! Li
bre de les Meravelles, LXXI, escriu: «[ ... ] com hom se des via de la fi a la qual és creat, 
adonchs pren contraria obra de aquella a la qual és creato Hon, com se sdevé que hom 
no ama ne entén Déu e no.! ama, adonchs és accidios, e no ha cura ne diligència de ço 
que és creat; on, d'esl neix accidia o perea, e és hom accidios desamador de bé, e ha 
plaser de mal". Que és la mateixa idea que exposa Dante a Purgatori XVII 126. 

23 Ors cita un fragment d'Otto Weininger: «El pecado originai es la individuali 
dad, y su simbolo, las estrellas que caen» «<Reliimpagos de O. Weiningen>, Nuevo Glo
sario (1920), p. 141). Com anem veient e!s arquetips i la iconografia de la teologia pa
tristica serveixen aqui per bastir una ideologia de l'ordre social que tindrà moltes de les 
caracterìstiques que regeixen les ordes monàstiques. 

24 Wenze! (op. cit., pp. 58,88, 192,221) cita molts testimonis de la patristica que 
identificaven l'accfdia amb la mandra, per exemple Alain de Lille «<Piger, proprie. Di
citur etiam aliquis laborans accidia»), Robert de Sorbon «< est enim acedia taedium bo
ni sive pigritia»), als quals podrfem afegir fins i tot un autor tan admirat per Eugeni 
d'Ors com és Ramon Llull «<D'ociositat», dins Medicina de pecat (Mallorca 1300)). Sant 
Tomàs, en canvi, recordava que hom no podia confondre ambdues coses: «Ergo acedia 
nihil aliud est quam pigritia, quod videtur esse falsum; nam pigritia sollicitudini oppo
nitur, acedia autem gaudiUln», És a dir, l'accfdia s'oposa algaudium i la peresa no supo
sa manca de desig (sollicitudo). És des d'aquest punt de vista que Pieper no veu cap dife
rència entre la mandra i la diligència burgeses: «Accidia e diligenza borghese non solo 
possono star molto bene insieme, ma proprio l'odierno pathos de! lavoro - eccessivo e 
contrario al giusto buon senso - è riconducibile all'accidia che è un lineamento caratte
ristico della fisionomia spirituale di questo tempo» (Sulla speranza cit., pp. 36-37). Tre
ball i mandra s'oposen a l'otium, és a dir, al repòs de l'esperit en Déu. El cert es que 
d'ençà Concourt i Baudelaire la mandra passarà a ser l'actitud que defineix l'artista i 
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tristesa 25 tenen importància és perquè proplclen aquesta defecci6, 
aquesta in-curia que provoca un afluixament de la tensi6 del desig en
vers l'objecte, per la qual es tallen tots els ponts entre aquest dos pols i 
el desig es perd (des-peratio segons l'etimologia fantàstica de Pascalio 
Radberto) i es desvia cap a altres camins més Ìacils de batre i més pro
pis de la fluixesa dels salvatges o dels romàntics. La impossibilitat de 
l'accidi6s d'arribar al bé la va explicar molt bé l'escolàstica mitjançant 
una metàfora: la desorientaci6 del pes affectus, responsable de dur a ter
me les obres, per la qual cosa els actes romanien en el pur estat de bo
nes intencions per acci6 del pes intellectus que, d'aquesta manera, es veia 
condemnat per sempre a desitjar una cosa sense mai atènyer-Ia. Si el vi
ci, per tant allunya del bé i representa una desviaci6 respecte del bon 
carni, no per això anul.la el desig de posseir-Io. Aquest és el significat 
ultim d'aquella frase de la glosa titulada « Rousseau» que diu que el ro
manticisme exaltà el valor de l'espontaneitat i de la incultura per acce
dir a la felicitat i al bé 26. El romanticisme representa, doncs, per a Ors 
aquell "amor del bene, scemo del suo dover [... ], che corre al ben con 
ordine corrotto» com deia Dante i com el mateix Ors escriu, partint 
d'aquest pas de la Divina Commedia, a l'Oceanografia del tedi 27 . 

que aquest contraposa a l'utilitarsme de Treball capitalista. Recordem, per exemple, el 
rebuig de l'obra per part dels dadaistes. Com a filla de l'.;pleen, però, la peresa és l'liltim 
rifugio peccatorum dins una mentalitat radicalment pesimista i decadcnt que nega tota sal
vaciò, sino és merament individuaI (Baudelaire). 

25 La identificaci6 accidia-tristesa ja era present, per exemple, a Hug de Sant Vie
tor (<<tristitia seu acedia,,), Alain de Lille (<<Tristitia, proprie, Dicitur acedia ... ,,). Va 
Iligada a la desesperaci6 car suposa un estat d'ànim que nega la via (status viatoris) del 
goig, al qual l'home ha de dirigirse. Vegeu Nuevo Glosario, I, pp. 729-733; «Jardines de 
San Francisco de Sales: de la tristeza", "del clasicismo de la tristeza", «De la aristocra
cia de la tristeza", "Del romaticismo en la tristeza» i «Esfuerzo». 

26 Du baroque cit., pp. 42-43. És la mateixa actitud que els teòlegs anomenaven « Pe
lagiana", segons la qual es suficient la força pròpia de la natura humana per obtenir la 
vida eterna i el perd6 dels pecats. Pensament al qual s'associa una corrent racionalista 
que afirma que l'home honest i que fa allò que ha de fer serà justificat davant de Déu. 
En l'obra d'Ors, aquest racionalisme il.lustrat que nega la necessitat de l'esforç serà 
substitu'it pcr romanticisme rousseaunià, que també anomenarà pelagianisme. 

27 "Ai del qui defallia en el minut quan cal el darrer petit esforç per la perfecci6 de 
l'obra d'art! Per als tals és reservat a l'Orc un singular turment. Cada cadena de bons 
esforços de les que ells en vida començaren, ara els lIiga més fort al Iloc mateix on els 
peresosos, que no acompliren cap esforç, expien lIur culpa; aixi aquells s6n damnats a 
presenciar la damnaci6 d'aquests. Per tal com mancaren a son deure, els puneixen aixl. 
Que tenir èxit és també un deure» (op. cit., p. 43). Llull a «D'ociositat" del poema Me
dicina de pecat expressa també aquesta mateixa opini6. 
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Ors, de vegades, defensa tan aferrissadament l'accio i l'eficiència 
productiva (l'Home que Treballa i Juga), bo i considerant el treball 
com a la redempciò del pecat per part de l'home i contraposant-lo a tot 
comportament aparentment mandros, com és ara el de l'accidios (l'Ho
me que Badalla i Fuma, aLlegoria del pecat social), en nom de l'ètica 
del treball, seguint en això la reduccio que la psicologia moderna ha fet 
de l'acddia (assimilacio, però no reducciò, que ja era present en alguns 
textos de la patristica sobre el tema)28, que hom tindria tendència a dei
xar de banda la complexitat del problema, de la qual Ors demostra ser 
conscient, car la peresa, com ja hem vist, no es redueix solament a una 
actitud antiproductiva - per la mateixa rao que la melangia no tan sols 
és una malaltia -, sino que és, més en general, un dels slmptomes de la 
presència del mal i del vici, és adir, del pol negatiu (que un dia, temps 
a venir, anomenarà, eo barroc), de la força bruta que impulsa en mon 
com una mena de desti sense control, contra el qual no hi val tan sols el 
treball entès com a activitat util, sino, i sobretot, una actitud atenta i 
clarivident respect dels perills que amenacen els homes. És en aquest 
sentit que el combat constant contra el mal pot esdevenir motor de su
peracio d'aquest mateix mal; aufhebung que, però, no fa desaparèixer els 
termes de l'oposicio. 

Si el tedi és, doncs, com a tal vici assumit personalment (perquè la 
desesperacio implica, segons la teologia catòlica, un acte de voluntat), el 
turment d'un home condemnat a ser eH mateix i tan sols eH mateix, bo 
desitjant constantment ser un altre 29, considerat, en canvi, com una 
mena de timor Domini, de por de caure en pecat, pot constituir, tanma

. teix, per a l'heroi, per al miles del bé, un agullo que el porta a superar
se i a Huitar sense treva contra la temptacio. En aquesta ambigiiitat de 
l'acddia rau la seva importància pel bé, puix que aleshores, lluny de ser 
només causa de desesperacio, i, per tant, un vici, esdevé al mateix 
temps una virtud. És en aquest sentit que els pares de l'Església oposa
ren la tristitia saeculi a la tristitia secundum deum car aquesta ultima com
porta penitència i, per tant, superacio. En comptes de prostra-se, l'à

28 Vegeu nota 24. 
29 Kierkegaard copsa el caràcter mortai de! vici de l'accfdia bo i descrivint l'essèn

eia d'un de!s seus efects més importants: la desesperaci6: <da desesperaci6 que és culpa
ble de ser desesperaei6, conscient, per tant, de posseir un jo en e! qual hi ha alguna cosa 
d'etern, i que ara desesperadament no val ser ella 'mateixa, adés desesperadament val 
ser ella mateixa» (Agamben, op. cit., p. 10). 
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nim del trist rep d'aquesta tristesa el coratge necessari per no deixar de 
petja allò que sent que li manca en el moment en què afluixa la ten
sio 30. 

Ors en les gloses de Quaresma de l'any 1923, basades en una relec
tura de la seva deu inspiradora, a saber, Introducci6 a la vida devota, de 
sant Francese de Sales, escriu que malgrat l'enemic se serveixi de la 
triste sa i de la peresa per exercir el seu domini, aquestes imperfeccions 
constitueixen, d'altra banda, el ìnitjà que ens permet combatre per la 
nostra perfeccio: «Nuestra victoria - escriu citant el sant - no consiste 
en no sentirlas, sino en no consentirlas». I fins i tot parlarà, seguint el 
llibre de Paul Janet - que subscriu l'opiniò d'alguns escriptors medie
vals, segons els quals el vici de l'acddia és una mena d'excés de zel, un 
indiscretusfervor 31 -, de <d'exacerbacio de responsabilitat que aquest sen
timent d'incompletud suposa», gràcies al qual, però, l'heroi «<el soldat 
de Crist» dels teòlegs o l'heroi 32 civilitzat de l'orsisme) pot fer gala de la 

30 S. Agustl en una obra que se li atribueix (Liber de conflictu vitiorum et virtum, Patro
logia latina, p. 40) considera gemina la tristitia: «Geminam esse tristitiam novi, imo duo 
esse tristitias novi: unam scilicet quae salutem, alteram vero quae pernicem operatur; 
unam quae ad poenitentiam trahit, alteram quae ad desperationem ducit». També AI
CUI: «Tristitiae duo sunt genera: unun salutiferum, alterum pestiferum» (Liber de virtu
tis, C. 33). Ors a La Vali de Josajat identifica en la malenconia la força de la qual brollà 
l'obra d'Aleul. També l'specen és, per a Baude!aire, un estat positiu en què cal mante
nir-se per aconseguir l'ideaI. En aquest sentit, la malenconia baude!airiana coincideix 
amb e!s valors positius que d'ençà Aristòtil hom veia en aquest hurrior. La malenconia 
és, doncs, font d'esperança, o com diu Guy Sagnes (I" 'ennui dans la litérature jrançaise de 
Flaubert a Lajorgue (1848-1884), Parls 1969, p. 53) «elle est au coeur de l'homme le lan
gage tenace de l'Idéa],,. A diferència, però, de!s teòlegs catòlics i tambè d'Ors, per a 
Baude!aire no hi ha cap mena de salvaci6 col.lectiva, car la humanitat es troba cl beli 
mig d'una dansa macabra. 

31 Wenze!, op. cit., pp. 75-77. 
32 Per al catolicisme, e! grau màxim d'heroisme és e! de! mlstic que gosa lIançar-se 

a la nit obscura de l'ànima, com l'anomenava sI. Joan de la Creu, que suposa un aban
d6 a la voluntat de Déu, per la qual cosa el devot realitza e! nivell més alt de fortitud, 
anomenada virtut heroica. Aquesta apropiaci6 de la irrealitat que es d6na en e! mistic, 
Baude!airc la feia extensiva al dandi, és a dir, a l'artista modern, la màscara del qual és 
una fusi6 d'huma i d'inhumà a l'hora (Vegeu Agamben, op. cit., p. 59). L'heroi orsià, 
obedient, treballador de l'elegància, flaneur, simulador i antinatural, representa també 
en gran mesura l'ideaI d'epifania de la irrealitat quc equival, en part, a la deshumanit
zaci6. Ors mateix en unes gloses dedicades a comentar La vida devota de sI. Francese de 
Sales (Nuevo Glosario I ciI., p. 772), escriu que fins i tot cl dolor i la tristesa han d'ésser 
e!aborats, i en una altra glosa sobre Brumme! (La Vali de Josajat ciI., p. 200) diu que si 
es veritat que hi ha un temperament, és a dir, una natura dandi, aleshores, noté cap mè
rit ser-ho: «La castedat del frigid no ens interessa». A diferència, però, de!s mistics, Ors 
no pretén pas que el seu heroi es dissolgui, sin6 que romangui sempre actiu i integre. 
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seva fortalesa d'esperit, que també anomenarà Obediència, Albir (o Ar
bitrarietat) o Imperialisme i que son els millors remeis per combatre la 
pesta de la individualitat, causa del retirament, del recessus. 

L'acddia, doncs, conté en ella mateixa la possibilitat de guarir, per 
tal com és un desig de, encara que desencaminat, com veié Dante, però 
en tant que fuga vers és positiva i cal solament redreçar-Ia mitjançant els 
instruments de l'oracio i del treball. Aquesta dialèctica s'inscriu en la 
discussio, importantIssima per a Ors i per a un determinat pensament 
catòlic d'aquells anys, sobre no tan sols la necessitat del. mal, ans de la 
presència real i objectiva d'aquest. Ors, com Pieper, seguirà els ensen
yaments de sant Agustl, que veia en la fortitud «un testimoni inconfuta
ble de l'existència del mal", en contra de les doctrines liberals que la 
negaven «< Como el individualismo, el nacionalismo es siempre una te
sis liberaI [... ]», escriu Ors l' any 1928, Nuevo Glosario Il, 267). Latem
prança, és a dir, la moderaciò, només es concebible, escriu Pieper, si 
hom reconeix la realitat metafisica de l'existència del mal, del mal en el 
mon humà i en el mon diabolic i del mal en la doble forma de culpa i de 
pena 33. Es això mateix que Ors afirma en les gloses de Quaresma de 
l'any 1911, en les quals, tot declarant que la filosofia de l'home que tre
balla ijuga, és a dir, la del heroi de la cultura, és el dualisme, manifesta 
la conveniència del mal. Cal que hi hagi heretges, repeteix Ors, utilit 
zant la frase de sant Pau «<Oportet haereses esse»), «però convé subjec
tar, rendir, reduir els heretges )'. «L'Home que Treballa i que Juga ha 
d'ésser dualista, i formar una imatge del mon en què aprenguin lluitant 
la Potència i la Resistència - o, en altres termes, - el Bé i el Mal» 34. 

Ara se'ns fa entenedor el significat pregon de les lliçons que Ors o 
els personatges orsians extreuen del seu exposar-se al setge del dimoni 
del migdia: l'Oceanografia del tedi i les gloses del J ardI de Coimbra son 
una lliço de combat, d'heroisme noucentista que transforma la vida, 
fins i tot, la vida onfrica i irracional, l'anècdota, en formes de l'esperit, 
en categories que fan possible l' exercici de la llibertat i de la creativitat 
humanes enfront del determinisme de la natura i de la bestialitat i mal
grat la persistència d'aquest. Que fins i tot la nostra tristesa sigui fruit 
de l'albir, ecriu Ors 35 . Lliço contrària a la que es desprenia de Gualba, 
on les temptacions aconseguien vèncer el cor dèbil dels protagonistes, 

30 J. Picpcr, Sulla fortezza cit., p. 14. 

34 L'home que treballa ijuga, a cura d'Octavi Fullat, Vie 1988, p. 12l. 

35 Nuevo Glosario I cit., p. 732, on parla de l'hcroisme quotidià. Vegeu nota 32. 
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ajudades també, val a dir-ho, per corc de la melangia del King Lear, de 
Shakespeare, que pare i fiUa tradulen 36. 

L'accfdia, com la malenconia, eren malalties que afectaven princi
palment l'ànima dels homes, però que també trasbalsaven el seu cos, de 
manera que tota guariciò havia d'abastar tots els nivells que d'alguna 
manera o altre podien contribuir a restaurar l'equilibri perdut. Aixi, a 
banda de controlar els elements vitals (menjar, beure, aires bons, hores 
de son i de vetlla, evacuaciò i rentensiò, descans i moviment) i receptar 
les medecines oportunes, calia prendre cura de l'esperit per mitjà, prin
cipalment, del treball manual, l'oraciò i l'obediència. Cassià recomana 
el trebaU manual, l'exercici de la jortitudo i la cura de la ceLla i recorda 
l'exemple d'un anacoreta que cada any cremava el treball que havia fet 
per aixi tornar a tenir una tasca segura a la qual dedicar-se. La regIa de 
st. Benet imposava pregar i treballar, a més de l.obligaciò de relegar la 
voluntat individuaI per lliurar-se completament a les mans de la regIa 37. 

I molt temps després, Robert Burton acabava el capitol sobre la melan
gia religiosa amb aquestes paraules: «no sigueu solitaris, no sigueu 
mandrosos» (Anatomy oj Melancholy (1624-1638), ed. by Holbrook Jack
son, Londres, Pent, (1932) 1968). El treball, doncs, és bo sobretot per
què ajuda a allunyar el maligne i a no caure en el pecat de l'accidia. 

També en aquest cas Ors coincideix plenament amb la patristica. 
La primera regIa que han de seguir els nerviosos per deixar de ser-ho, 
escriu, és obeir, és a dir, fer un acte d'humiliaci6 38 ; la segona, comuni
car, dir, anomenar, mitjançant la confessi6 i l'oraci6, les coses que els 
balles dins 1'ànim turmentat 39. L' oraci6 és cabdal per refer els vincles 
trencats amb el m6n i amb el més enllà: « N o hi ha fortitud en la nostra 
vida com la de pregar [ ... ] que la vostra vida sia [ ... ] una oraci6 perpe
tuaI. Diu sant Agustf [... ] 'feu cantar també la vostra vida, que no hi 

36 Pel que fa a la contraposici6 amistat peifecta - uni6 sexual (i incestuosa), sobrc la qual 
es mou el drama de Gualba, cal remetre a la dialèctica tomista entrc amor amiciae (o amor 
d'esperança com l'anomenava st. Francesc de Sales), que significava eI perfecte amor d'a
mistat per qual Déu és reconegut per l'amor d'eli mateix, i l'amor concupiscentiae, en què 
l'amant estima pel seu amor propi. Per que fa a la melanconia de King Lear, vegeu 
Frances A. Yates, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, cap. XIV, Londres 1979. 

37 Wenzel, op. cit., p. 27. 
31l Glosari 1906-1910, pp. 977, 982,992. 
39 lbid., pp. 995-996: « - AixI, ànima turmentada, treu a fora eI teu turment, Ano

mena'!' Explica'l [... ] Confessa't. r... ] Vet aqul com el fortlssim Goethe parla a la jo
ventud dc l'angoixa de la joventud: «Dcslliura't d'aquest «fili» que portes a dins. Pa
reix-Io. Fes-ne una obra. l... ] En Iloc de sUlcidar-se eli feu suicidar e1jovc Werther». 
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hagi mai silenci' ». Però, sobretot, ço gue cal és deslliurar-se del dolor, 
com aconssellava Goethe, convertint-lo en una obra d'art. En una sego
na etapa, en canvi, convé aplicar el sistema de la « simulaci6 ». Qui vul
gui esdevenir sant ha de començar no sols per creure-s'ho, ans per po
sar-~e la màscara de la santedat, ni gue sigui «hipòcritament com en la 
curiosa faula de Max Beerbom»40. I, per ultim, la ironia «vet agui la 
salvacia», perguè ella sola representa el punt mitjà entre l'ascetisme i el 
romanticisme (nocions gue ja havia exposat a les gloses sobre la Volun
tat, Closari 1906-1910, pp. 251-257). 

El treball és, però, la principal cura i expiacia de la caiguda 41. No
més perguè l'home endura en el feinejar guotidià por dir-se lliure. 
L'activitat és el paradigme essencial de l'home positiu orsià, gue, com 
ja he dit, mira més aviat al bé terrenal, com a realitzaci6, però, del bé 
moral del guaI Déu ha dotat l'home. Aguesta accia, no obstant això, es 
desdobla en dues brangues o, millor dit, en dos moments successius 
per bé gue les mires de Xènius els veuen convergir en l'home ideaI -; el 
treball i el joc. El treball implica el combat constant i, per tant, la força 
gue potencia i assegura la llibertat enfront de la resistència i de la neces
sitat gue la neguen. El joc, en canvi suposa el gaudi d'aguesta llibertat, 
és a dir la, llibertat pIena, bé gue momentània i trontollosa sempre. I si 
el primer és l'amor en potència, l'eros gue tendeix a l'objecte, aguest és 
ja, en certa manera, l'acompliment del desig. El joc és una mena de 
descans del guerrer, d'agui gue Ors l'anomena diumenge del treball, 
on l'espontane'itat natural torna a aparèixer com a fruit, però, de l'arti
fici i on fins i tot la in-curia és, com en el cas dels dandis i dels gentlemans 
gue Ors tant admirava, fruit d'aguesta llibertat conguerida i vigilada. 

Rossend Argués 

40 Sobre la simulaciò vegeu també Closari 1906-1910, pp. 253, 1002. 
41 «Santa expiaci6 de la Caiguda és en l'home e! treball. Treball fa pujada» (Closari 

1906-1910, p. 357). Vegeu també les gloses de l'hivern i de la primavera de l'any 1911 
sobre l'Home que Treballa iJuga (op. cit., nota 2). Octavi Fullat en el pròleg d'una recent 
antologia (cit.) de gloses sobre l'educaci6 fa un intent d'esquematitzaci6 dels conceptes 
de trehall i de joc que, tot i ser acceptable, en lfnies generals, no copsa suf'icientment la 
dialèctica virtualitat-acompliment que s'esdevé en el trànsit del primer al segon. Per 
exemple, en el cas de l'amor, Fullat només e! situa en l'orbita del .1oc, mentre que, se
gons hem vist, ja el Treball suposa un moviment eròtic vers l'objecte que és, en ultima 
instància, el motor mateix d'aquest impulso A més, Fullat no deixa del tot dar l'aspecte 
efimer del .1oc, respecte a la constància de! Treball el qual representa el combat i l'e
sforç permanent contra les forces contràries, car« bonum arduum est». 

16 


