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BLAUGRANA scena

I-UMOTS PEL VINT-I-UMOTS VINT-

	Actors: Joan Codina, Gemma Corderas, 
Joan Gisbert, Brigi t  Santiago, Marta Serrats. 
Equip tècnic: Joan Petitbò, Joan Rius, Glòria 
Riera, Roser Tolosa. Escenografia: Toni Carné, 
Zoe Carné. Dramatització: Jordi Giner. Direcció: 
Mots pel vint-i-u.

	L‘any 1916 Eugeni d‘Ors fa una estada al balneari Hotel 
Blancafort de la Garriga, on assaboreix els plaers del parc que 
l‘envolta: la calor al pic de l‘estiu, l‘olor del Vallès, el cel vist 
des d‘una chaise longue, els núvols que passen, el reg dels 
jardiners, la dona que seu ben a prop... D‘aquestes hores fora 
de ciutat i lliurat a la quietud, l‘autor en treu l‘Oceanografia del 
tedi, un parèntesi estiuenc que ell mateix anomena com a 
«vacació joganera» que li permet de portar del camp de la 
imaginació «tal qual historieta», en què troba «represa deliciosa 
d‘alguns remeis que la vida li havia regalat, per a alleujament 
de la solitud, en general aportat per figura femenina».

	Música: Manuel Blancafort, Ivor Novello, Maurice 
Ravel, P. I. Txaikovski, Denis-Bevan.



Manuel Blancafort (1897-1987). Hem triat aquest compositor 
com a fil conductor principal de la nostra Oceanografia perquè 
fou, juntament amb Frederic Mompou, un dels músics catalans 
que s‘acostà als postulats noucentistes. Ors i Blancafort es 
conegueren el 1918, mentre l‘autor passava uns dies al balneari 
propietat de la família Blancafort, trobada a la qual també assistí 
Mompou i on parlaren de la nova direcció que havia de prendre 
la música catalana.

 Eugeni d‘Ors (1881-1954), altrament conegut com Xènius, 
fou el màxim teoritzador del Noucentisme, el projecte de 
modernització de la societat catalana de començaments del 
segle XX, que en l‘àmbit polític liderà Prat de la Riba com a cap 
de la Lliga Regionalista i que mobilitzà les millors energies de 
la Catalunya de les primeres dècades de segle per posar en 
pràctica la ideologia del reformisme burgès des de les institucions, 
les arts i la literatura. Ors fou defenestrat del govern català el 
1920 i s‘establí a Madrid, on s‘adherí als ambients culturals 
franquistes. A partir de 1946 torna a acostar-se a Catalunya i 
s‘instal·la definitivament a Vilanova i la Geltrú el 1950, on 
morirà. La seva obra cabdal fou el Glosari, que publicà des del 
1906 fins al 1921 a La Veu de Catalunya i que fou la tribuna 
des de la qual verbalitzà el seu ideari. Del Glosari deriven les 
seves obres més literàries, com ara La ben plantada, Gualba, 
la de mil veus i Lliçó de tedi en el parc, també coneguda com 
Oceanografia del tedi, i filosòfiques, Filosofia de l‘home que 
treballa i que juga, Lletres a Tina, La vall de Josafat, El nou 
Prometeu encadenat. També excel·leixen les seves obres com a 
amant de l‘art: admirador de Cézanne, escriví un monogràfic 
sobre aquest pintor, també fou autor de Pablo Picasso i de Tres 
horas en el Museo del Prado.

L‘escenografia: la «paret blanca», l’element aclaparador que 
omple l‘obra d‘Ors i en què l‘autor magnifica la «sentència». 
És una recreació visual de les paraules d‘Ors i el munt de 
sensacions personals que es poden desprendre de la lectura de 
l‘obra. Ors tenia la capacitat de convertir els conceptes en 
imatges.

Agraïm la col·laboració en l‘alimentació de corrent 
elèctric d‘Electra Caldense, SA.
Agraïm la col·laboració en l’ambientació floral de 
l’espectacle de «Flors l’Arcada».


