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NO inquieteu la Cosfa Brava pers de lletres, impresos de tota mena per 
a Bancs i grans establiments comercials. .. 

Tenint ja, com aquell qui diu, ('estilo a Perb el candidat a Meeenas de la im- La cinematografia --i -- -- la mA per a escriure quatre ratlles sobre premta n o  es  deixava convencer. 
el projecte de comenqar a repartir fes de -No h o  sé, no ho se - repetia-, - - - - - -  cientifíca baptisme a les cales de la  Costa Brava, a sembla que la impremta tB d'6sser un  mal  
L a  Publicitat de  dimarts ha  aparegut um negml... 

CLAUD~NA article de  f mic 1. V. Foix demanant la -.-Li asseguro que no. Miri, la casa ~ ~ 1 ,  
integritat d !la toponímia de  la Costa Bra- la casa Qual... 

vks de regar les %eg,jnies, c i a d i n a  va. NO cal dir com celebro la coincidhcia -Que vol que li digui? - acaba dient el 
amb un escriptor tan purament catalanista personatge dretista -. Una impremta no F a  seixanta anys, el director de 1'Obser- L a  separaci6 del domini ((investigaci6. del ha refrks el jersei beige% tarin a comptar Foix i un dels sensibles a totes pot deixar En una inddshia on vatori de  Meudon obtenia a intervals re- domini rtdocumentaci611 es fa en el sentit del tres al dret, quatre al rmks, amb un r ~ t m e  les essencies del i de la civilitat. tots els operaris han de saber forqsament  g u l a s  imatges fotografiques del planeta segon cap al primer gracies a perfecciona- inalterable ; minva a 1. cisa i .  tot d ' u ~ .  ,E, sabilt que aquests dies s.ha de llegir i escriure, em que no hi Venus passant davant el disc solar. L'anP- ments incessmts ; per exemfle, una presa sJatura, els ulls fits a l q  agulles irmnbbils. parlant de donar el d,En Pol a una ha negoci possible... lisi fotografica entrava en la  practica; no de vistes cinematografica, sia terrestre, sia Prova de recomenyar, pwd un cinyell invi- cala de la Costa Brava, s,ha seguit pro- va fer sin6 desenrotllarse alguns anys mes a h i a ,  que no podia sin6 esser documental, sible la lliga de m n s  i te l  cabdell, que ro- posan, els de Ruyra i ,. bi tard, amb els cronofotbgrafs de Marey que, es convertaeix en científica per I'& dels raigs man a la falda, li s e d h  que pesi com tor per a aquesta funci6 retoladora, en 1890, realitzava preses de vistes a una infra-roigs. Les deus d'ultravioletes, que u n  llast. Una ard8nciainterior li etlrojola i esperem que a no trigar gaire a cada re- Ha estat celebrada a la Merce la missa cadencia superior ja a setze imatges per microscbpia n o  permetien de filmar, poden les goltes i li f i inh un 'ribet v b k t a  a gi6 i cada poble de catalmya sortiran de requiem en sufragi de les víctimes del segon. L'estudi fotografia per fotografia es- dsser utilitzades actualment gracies als per- parpelles, mentre Ronsard cantusseja a la proposlclons, particulars o municipals, de I. d,agost. seva orella : 
rebatejar tots els indrets de moment amb En MilA i Camps, molt millorat del fetge, 
noms illustres, desprbs, i ben de pressa, deia en sortir: lle, - le soir a no illustres tamb6 hi passaran. la chandelle. .. -El acordarse de las victimas del 10 de 

Aquesta qÜesti6 6s encara mCs delicada agosto de 1932 estd muy bien, pero hmfioco 
que la dels moms dens carrers, en els can- estaria mal el dedicar un recuerdo a las &-- 
vis dels quals, en totes les poblacims de timas politicas del 13 de sePtiembre de rg23. nta anys' Catalunya, comenpnt  per Barcelma, tan- 

ge- ta  ximpleria i tant provincianisme s'han Anticlericalisme mecs de fada i les n&s amb barnussos desencadenat. 

I 
llampants transporten la salabror marina en Es que el sentit popular, m6s afinat Dissabte, 10 d'agost. Un transeünt, atret la seda de  la felz colroda i ruixims de 'Orra  que els dels pares d'idees iluminoses i dels p r  IYanimaci6, es fics en una esg16sia de en les sanddlies de falb alt. 

-Hola, t i e k  Encarn no et decideixes cOnsist~ris que les accepten, s'ha entes f a  Diagmal, on es celebra una cerimbnia 
a venir a la platja? de raons i en l a  majoria de casos ha se- el fi de la qual no copsa. 

-Així3 6s per a la joventut ... guit anomenant els carrers per llur nom Una curiositat igual havia atret algun 
tradicional. altre tafaner, i aviat entre ells - cap no -Correu-hi ' O t S !  L'dvia de casa! Si en Fet i fet, 6s aquest un consol que ens atinava en aquells ((caballeros)l pels quals pots jer de descontents! Vegessis i queda als partidaris de no tocar, en ge- es  feia la festa - es dedicaren a les con- C1otzlde ' O m  es resisteixen a capituzar. I ,  neral, cap nom geogrhfic. Per mes oficiali- +tures. mira, avui tens un no $6 quk diferent dels tat que es doni al canvi, per mCs que s,i,n- . 

altres dies. - Potser - insinui un - es tracta d'al- 
-Ou8 t'empatolles ... novi el costum de fer constar, en una placa gun ritu de la comunbat. 

o per altre ~rocediment, el nom nou triat -Ca, home! - respongu6, esceptic, l'al- ' acompanyar-nos te d'aques- per quatre senyors, el poble conservarh la tre -. Enllestirien de pressa! ta tarda, doncs, que ks una cosa ben sedant? denominaci6 tradicional. 
Jean Painlevé prepara una presa de vistes microcinematogrdfica ; ja en amb la 'Os t ra  Perb, malgrat aixb, ca! assentar, en prin- ~~~i~ e mare. 

-No d'esperar gaire, ara cipi, la necessitat de  no canviar cap nom. 
devingué un fecu~nd mitja d'imvestigaci6, I feccionaments aportats a la [potencia de les s'acosta pel cami de les tllies. lElla s{ que si de conegut periodista vigata Mamuel Bru- 
ho ha  restat, enriquit encara per la pro- deus lluminoses, als filtres, a l a  selectivitat vibra! i Vidal dit Pol (de passada : hi ha empor- net, al qual aquell veterinari racista que 
jecci6 cinematografica. L a  ci~nematografia de la pel~lícula. Un film, doncs, que, amb -Tambd ks rnks jove que jo, la meva ger- d a ~ ~ &  que soste que 'En Pol no ilnventa es  deia M. Rossdl i Vila va estar un temps 
científica troba la seva gran justificaci6 so- llum ordinhria, hauria registrat simplement mana. I aneu-vos-en, si em voleu creure. Pas, que 11olnCs divulgh, el nom de sense parllar perquh, segons ell, no tenia 

Costa Brava), Joaquim Ruyra (tamb6 de prou proporci6 de sang catalana - 6s des- bre la pantalla, i es constata amb gust que fenbmens visibles per l'ull, es  transforma, En asseure's dnvant de Claudino, la mare passada : des de quan En Brunet tro,,a cendent, d,un fixat a Vic el cinema aporta cada dia al domini del per la inieivenci6 dels ultravioletes i la se- de les noies coincideix en els elogis que elles illustre aquest nom, contra lifertia de dos segles enrera -, s,ha declarat laboratori, del qual havia sortit, una ajuda paraci6 de detalls que aixb comporta, en han prodigat suara : d d  qual se li han escoltat les m6S furioses ari, en un dels seus =ticles a veu.  tant mCs preciosa que s'ha enriquit amb R'agent ilndi~ensable d'un descobriment. I -Claudina : potser t'ho fa l'ondulacid, rebentades?) i Caterina Albert i Paradis conquistes degudes a Ra seva utilitzaei6 pú- noves posibilitats apareixen ; així l'augment perd tens un aspecte radiant. --No 6s pas ari - cqmentava Rossend 
blica, obra dels germans Lumikre. de la potencia i de la resistkncia dels tubs -Oh, com us repengeu totes, inconscient- dita Víctor Catala es mereixen l'honor que Llates -; mCs aviat es ~ i ~ - ~ ~ i .  

)Si provem d'obtmir una visi6 de conjunt de raigs X, de la lluminositat de les pan- ment, a la branca esqueixa&! De les teves Se'1S 
El que em f a  por 4s que, amb aquella ~ ~ ~ f h ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  de  la contribuci6 francesa a I'evoluci6 del talles, de la sensibilitat de les emulsions, de filles, no m'estranya ; perd de tu, Antbnia, joiosa incmsciencia i aquella alegre irres- cinema científic, en copsem la importhncia l'obertura dels objectius de presa de vistes, que sa$s 'les meves vetlles d ,  -&vperi i a ue- - permeten, en m & d m o s ,  sense i m + v $  -*neswfagh%mdes q& ?aBSj&mani ~ w ~ ~ b ~ ~ ~ ~ @ . 4 ~ s  ja Iyamic Foix* Edlanin Zelwerker h a  publicat a Viena un 

ens caigui una p u j a  de canvis de  noms que recull de  m6i d e  quatre-centes an&dotes ni desastres, la presa de vistes radioscbpica. al rostre z les injeccions clcissiques que tam- no respecti ni el m6s ínfim boci del mapa, Una carecteristica dels perfeccionaments bk preyzen Teresh. i la viduu Pla. .. sobre Croethe, moltes d'elles poc conegudes. 
moderns : hom no es  limita ja a una materia -Aixi, digues que ... i hhgim de  suportar que I'em(pastifin tot de una dyaquestes ks la segiient : 

noms de colles de l'arrbs, poetes fracassats, ICarlsbad es trobaren Goethe i Beetho- donada; la presa de vistes ja  j a  ve ig  que, finalment, hi has cai iHustres amics, genis de redacci6, gestors, ven, i es veien obligats, per a fugir dels es confina en les ciencies naturals : segmen- gut. Res, u n  primer addu a la vida i et 
taci6 de (VI&), fecundaci6 dels vegetals que, tot i havent izngut bel?. fioca in- 

petits i grms propietaris, ((glbries mCs Ie- importuns i dels admiradors massa n-- 
gitimes de  Catalunya)) durant pardl brosos, a passejar per indrets poc freqiien- (Comaitldon), desenrotllament d'una colbnia clinucid per tot a l u  que ks el nord i guia d'anys, de casinet i sapastres de de botrils (Bull), etc. ; la presa de vistes acce- de les dones, ara que, encara que em casks, tot pel. 

tats. Malgrat aixb, pertot trobaven passe- 
lerada ja no es  limita sols als fenbmens fi- ja no fdra a temps de tenir fzlls, ks quan les j m t s  respectuosos que els saludaven amb 
sics : batec d'ales d'un ocell, remolins, esclat amargors d'un gaudi impossible ... J .  C. deferencia. 

d'una bombolla de sab6, trajectbria d'un pro- -He de reconkixer que he estat forga in- n n S Goethe, una vegada, exclama, irritat : 
jectil. Tot el que Cs fotografiable 6s filma- oportuna, Claudiw,  perd t'he trobat tan -Es insuportable, tanta gent que ens se- 
ble ; Cs una simple lquesti6 d'acondiciona- bella ; fins z tot mks plena ... un article exposant el punt de vista del gueixen homenatges pertot ! E s  impossible escapar a llurs La se$mana que ve, M I R s ~ o R  pub'licarh 

ments, algunes vegades costosos i (llargs de +De segur que ds inflor. Tot el mati que c;.A.T,c.P.A.c. sobre la costa B ~ ~ ~ ~ .  
posar a puat, per a passar de la presa de no em dezxa un doloret estrany i ,  mks al -No us malhumoreu, Excetlencia - res- 
vistes fixa a la presa de vistes animada ; dedins, una profunda tristesa ... pongué Beethoven -. Fotser aquests home- 
recíprocament, tot el que 6s cinematografiat -Potser un viatge ... Negoci dolent natges van dirigits a mi.. . 

(La primera impressid del lector serd fire- E1 que revela el cineniu : una crirtallit~aczó podria &er amb --Acabem de PmSar l'estiu en Pau ; Per6 Sembla que el projecte d9adquisici6 d'un g,,ntar-se quk dimoni hi ja aqul aquesta an)c- vistes fixes, independents i successives. No a la tardor, si que penso deixar-vos i anar rotatiu a ~~~~~l~~~ per a esser con- doto.) gens menys, la revelaci6 del moviment a la a córrer món. Per una llarga temporada, vertit en brgan de la CEDA ha estat defi- tant si es tracta de la creaci6 mateixa pantalla provoca la partida d'observacions no vull saber res de punts de mitja, ni gan- nitivament arreconat. mot ((cinematbgraf)l per Boulyy apa- fecundes. Es  demostra amb netedat, d'altra xets, ni &ts, ni juntes, ni robers. Vull A darrera hora, sembla que d partit sy,au- re'1s, liaccelerat de Nogues (30' imatges banda, que a mes a mes del que utilitza la evadir-me, a desgrat que em prenguzs per ,ia amb que entre la gent ,ou de 9 A o cieci6 ' Per segpn), de de gran sensibilitat de  la pell~cula cinemato- una imitadora ridkula de la )rotagonista de del ram se'n diu un rotatiu de rnAquina (25,000 imatges pr se sense grhfica, s6n les relativitats de moviment d qualsevol film modern. k plana, perb a i  aixb ha estat possible. 'I de Maignan, que, ma grat les 5.- que es troba a la base de les recerques cien- En travessar el passeig de fialmeres, al un busca-gangues havia proposat a .un 
Prof ectora d e  l'Enseyenga 

'ma%fes per segon, utilitza les tecniquer de tífiques amb el cinema. Cada fenomen pren llagrimal1 de Claudtna i Antbnia s'hi movia personatge dretista l~adquisici6 d$una lm- presa de vistes IEls emprats un c a r k t e r  diferent amb cada alentit o amb una perla ; potser perquk Claudinu s'havia 
premfa on es podria tirar el futur diari. 

Cetelana? 
per a preses de vistes molt lentes' cada accelerat que se Ui aplica, tal com donat, a mitja veu, el consell de Baudelabe : segons els seus explotant el fa\ller autmatiques i regulars, tamb6 han varia l'aspecte del que es mira amb els di- 
sitat un gran esmerq d'enginy, perb n o  han Versos augments. 

comercialment, d s  beneficis d'altres treballs 
Que m'importe que tu sois sage? suscitat problemes comparables als de les Sois belle! e t  sois triste : Les pleurs 

que s'hi fessin podien cobrir el cost del No hi ha problema 
diari. preses de vistes accelerades. JEAN PAINLIEVE - VeurB - deia -, amb I'ajut del par- Una de les famílies que han rebut l a  cir- ajoutent un charme au visage ... 

una\  plkiade de  treballadors entusiastes, 
mechnics, químics, fisics, h m  magnificat (Seg"ezx a la PMna 4) S. tit, obtindríem comandes de prospectes, pa- cular - per raons poderoses, el lector no sa- 

aquesta arma moderna. Citem com a sim- b r i  de quina circular es  tracta -6s la del 
bols, petits o grans, Demeny, Joly, d'Al- senyor Ventosa, degut a la influ8ncia des- 

meida, Ducos de Hauron, Lippman~n. Als pujoliana. 

rms dels inventors van lligats els de Cos- -i, Y pues, doña Marla, cdmo se las com- 
lsouza, Debrie, Gaumont, Grimoin San- Pondrdn ustedes? 

son, LabrBly, PathC, etc. L a  injustícia d'una -Muy sencillo : Ventosa y Calvell ahora 

enumeraci6 Cs que Cs incompleta ! es republicano, fiero mi marido es monár- 

L'instrument sense parell que ha esde- quico ! 

vingut d cinematbgraf ha respost, des del 
punt de vista de la seva aplicaci6 a les Una deaaricia no ve mai sola 
recerques científiques, a les esperances que Hkm vist anunciada, per a Csser celebra- 
s'hi havien legítimament posat? Si, per da el mes que ve a Arenys de Munt, una 
desconeixement de les paraules, s'arrengle- conferhncia del poeta Domenec Perramon ti- 
ressin m la secci6 de ((recerques cient{- tulada, com qui no diu res : Metamorfosi 
fiques)) els documents en general, caldria del pal~utge social mztlanrant la poesia. La 
respondre, esverats per un enfarfec de mala dona, element pris~ndtic. qualitat : no. Perb ben avesats a la idea J a  fa un cert temps, a aquest poeta que 
que el document no tB res a veure amb la troba la dona element prismatic, venia de 
recerca científica pel cinema si mo aporta cobrar una quantitat quan li furtaren la 
fets invisibles o mal visibles en tota altra cartera. I fou precisament en el diari del 
circumsthncia que la projecci6 cinematogra- partit on militava que apareguk, per una 
fica, aleshores podem afirmar que d cinema i $3 . . errada malastruga, l a  notícia del fet divers ha donat exactament la seva mesura: els redactada poc més o menys aixf : 
recercadors per aquest procediment h m  estat ((Al carrer Tal, ums lladregots furtaren a 
poc nombrosos a causa de la novetat dels un transeunt, anomenat Domenec Perra- 
m&todes a emprar, de llurs disciplines es- ?: t. mon, la cartera contenint cinc-centes pes- 
pecials, de les constants dificultats d ' a d ? ~ -  setes que acabava de robar.)] 
taci6, del cost dels aparells suplementaris 
perb no han estat mai decebuts. 

No cal remarcar mCs que les mateixes Dins la pr&pia salsa 
raons que han limitat a l'extrem el nombre Les japs estan molt preocupades per ta  
dels investigadors han impedit que I'esfor$ llei de restriccions, perque, I'una sí i I 'd t ra  
d'aquests fos sostingut tant entre els in- tambk, tenen mBs d'un conegut que gaudeix 
teMectuals com entre els industrials. Aixb del pressupost de I'Estat. 
no mereix sin6 la menci6 de ((naturall), de -De suprimirse el ministeri0 de Cornuni- 
passada. caciones, al Pobre Rogelio no sk cdmo le irb 

Tota temptativa de creaci6 sembla, la cosa... 
principi, desproporcionada amb les conse- -Qui ta ,  mujer l No lrabrtí tnás que Royo 
qü&ncies possibles ; perb aixb no ha desc0- Villat~ova, que naujragard en Alarim ! 
ratjat homes com el doctor Comandon, 
que segueix, actualment, la seva obra co- 
m e n ~ a d a  amb aquest segle. Ell f o ~  el pri- L'oferfa i la demande 
mer, a Franca, dhtilitzar les tkniques ci- Segons alguns anuncis que llegim, h- 
nematogrAfiques, tant m la recerca com en cionara aviat una Cooperativa de Pompes 
la dmumentaci6. DesprCs, d'altres Ffinebres. 
Perrin, Lapicque, etc., han realitzat alguns Vetad  un problema delicat per als thics 
films per a llur ensenyament especialitzat. 











L L , E .  R E ,  
Auzihs March, altra vegada I VARIETATS I TESTIMONIS 

- 
El Premi Nobel a un 

desconeguf? Pearl S.  BUC^, no velalista de Xina blsics per a la formaci6 espiritual del poeta 
Auziis March, l'autor d'aquestes notes 
[R. Carreres i Valls] presumeix que serien 
de l'intestat Ausias, a qui, per aquest i 
altres motius, codsidera Bsser el poeta amb 
prefedncia pl senyor de Beniarj6. [Els do- 
cuments que li fan referencia m s  assaben- 
ten que era moble (domicellus) i venerable.)) 

Aquests s6n els esquemes dels dos Auzils 
March segons el resultat de les investiga- 
cions de Carreres i Valls. No tenim cap 
motiu per rebutjar aquestes dades, perb dis- 

A propbsit de l'edicib popullar de Poesies 
d'Ausias March, a cura d'lEnric Navarro 
i Borrls, que ha publicat fa poc. la col.lec- 
ci6 valenciama L'Estel, em sembla que val 
la pena de dedicar alguns articles a alguns 
.aspectes de la personalitat d d  nostre gran 
poeta. Perb cal confessar que no podem 
enfrontar-nos amb la produoci6 d'Auzils 
March mentre existeixi el dubte de la seva 
vera personalitat, suscitat, fa poc temps, 
per I'investigador senyor Ri- 

Segons un diari danbs, el Dagens Nyheter, 
1'Academia Reial de Sukia,  que es prepara 
a triar entre els candidats al prbxim Premi 
Nobel, tan elevada distinci6 seria atorgada 
enguany al poeta DIjurhuus, absolutament 
desconegut, no sols del públic europeu, sin6 
Adhuc del públic escandinau. Djurhuus viu 
a Il'i'lla de Faroe, prop d1Isllndia, i totes les 
seves obres s6n escrites en una llengua que 
nomes Cs parlada, en total, per ums vint- 
mil individus. 

La nove1,la moderna ha scntit sovint la 
necessitat d'eixamplar els seus horitzons trac- 
tant temes exbtics. I ho ha fet, b6 limitant-se 
a explotar el pintoresc -cosa en qu8 han 
exceMit i d'una manera ben curiosa els fran- 
cesos -, b6 intentant de donar una visi6 
m6s profunda de les Animes i terres es- I tranyes. 

Quan s'ha intentat de fer aixb darrer, els 
novellistes han fracassat generalment en 
encarar-se amb I'Extrem Orient. El Japb, 
I'Iadia, la Xina, la Malasia, han estat ben 

ha tingut un bon inthrpret-manca perb 
saber exactament fins a quin punt són fi- 
dels les seves interpretacions - en Lafcadio 
Hea'm, I'amgles japonitzat. Mallsia ha tin- 
gut Conrad. Xina sembla tenir ara un ex- 
cellent intkrpret en la novel.lista americana 
Pearl S. Buck, les obres de la qual comen- 
cen a traduir-se a totes les llengües d'Eu- 
ropa. A Franca acaben de traduir dues obres 

¿ara Carreres i Valls. - 
Els lectors d e  M I R A D O R  

deuen recordar que s'hi dis- 
cutí molt aquest problema a 
finals de l'any passat i comen- 
 aments d'aquest. La conver- 
sa -no m'atreveixo a dir-ne 
polkmica, cosa que suposaria 
u n a  certa beMicositat, ben 
lluny .de tots--quedl en l'aire 
en espera de la publicaci6 sis- 
temltica i  doc^ mentada dels 
treballs del senyor Carreres i 
Valls. Mentrestant, en el qua- 
dern segon del present any del 
'Butlleti de la Societat Caste- 
llonenca de Cultura, el senyor 
A. SBnchez Gontalvo ha tralns- 
crit els quatre articles sobre 
ja personalitat d'Auzihs March 
que'aparegueren a MIRADOR. 
L'esmentat crític afegeix que 
AmCdCe Pages esta preparant 
.una nova edici6 comentada del 
testament i inventari d7AuziAs 
March que apareixera al des- 
,s&s dit Butllett, i que el Pare 
:Fullaria i d'altres valencians 
prepsllen l'edici6 de mous do- 
cuments sobre aquesta qize?- 

El llibre ~ ~ t ~ f ~  unit8 sovint els temes proposats. Ordinariament 
els resultats no han correspost als bons de- 

s i  hem de creure el New York Times - sigs dels novellistes. De l'anima d'Orient 
que pot saber-ho millor que nosaltres -, la sols m'han copsat l'exterior. El mecanisme 
venda de llibres baixa cada vegada mCs, espiritu4 ha restat Secret. 
als Estats Units. Causes d'aixb? En primer terme, la mam- 

I addueix per a demostrar-ho, natural- ca de comprensibilitat dels novellistes davant 
ment, estadístiques ; perb sense treure'n unes civilitzacions tan diferents de les d'Oc- 
conseqiiklncies. cident. Un novel~lista angles, E. M. Forster, 

IEn 1929, el darrer any de la prosperitat, en el seu Passage to Ihdiu ens ha exposat, 
es vengueren 235 milions de llibres. En 1933, en la faula que conta, les raons del fracas 
la xifra baixava a 154 milions, i pel que dels occidentals. Calen unes condicions es- 
va d'aquest 6s lícit de suposar que encara pecials per a compendre I'anima d'orient, 
baixarl mCs. unes condicions que sols aquells que vivint- 

Una enquesta prop de cent famílies d'em- hi llargament n'han assimilat el veritable 
pleats de la Ford Motor Company fa saber septir arriben a posseir. 
que momCs set d'elles han pogut comprar $La Xina Cs, de tots els pa'isos d'orient, 
llibres en 1934 ; les altres noranta-tres ((no el m6s difícil de compendre. De 1'India te-, 
han tingut un centau per a compres supk- nim, a mCs del llibre esmentat de Forster, 
fluesn. algunes bones plgines de Kipling ; el Jap6 

I 

1 9' 
tt Membries d'un Llibreter catala I 

El llibre 6s gruixut. T6 m6s de c incca -  
tes pagines de text atapelt, precedides d'u- 
na llarga introducci6, mCs atapeida encara, 
i seguides d'un índex analític que n'omple 
prop d'una vintena. Com el seu títol in- 
dica, es tracta d'uns records personals, els 
d'una llarga vida passada entre llibres de 
tota mena, alntics i moderns, nous i vdls, 
valuosos i insignificants, fullejats d'un a 
un, repassats, colacionats, b6 al taulell, 
bC al sancta sanctorum de la rebotiga, b6 a 
peu dret, al marc de la porta del carrer, apro- 

recursos de l'ofici, amb ulna ingenuitat i 
una bona fe desarmadores. 

. Del munt imponent de noms i de fets, 
cada lector apreciarl d s  que mCs se li adi- 
guin, car n'hi ha per a tots els gustos : els 
biblibfils - que, a mCs a mCs, saben apre- 
ciar, com tots els llibres que parlen de lli- 
'ates, les membries dels llibreters-, $s bi- 

1 blibgrafs, els barcelonistes, els simples ta- 
faners de la petita histbria i la petita bio- 1 grafia. Hom no pot estar-se de pensar, per 
R'extensi6 de l'obra, per la minúcia dels de- 

Pearl S .  Buck ti6. 
1El senyor Carreres i Vallls 

,ha fet cm8ixer la seva tesi,, 
que  pretCn demostrar 
1'AuziAs March fins ara 
guf, valencia i senyor de Be- 
hiarj6, no 6s el poeta, sifi6 un 
parent ,seu del mateix nom, 
senyor d'AramprunyA, amb 

seves (Vent dJEst,  Vent d'Ouest i La Mkre, 
publicades per la casa Stock), i 17Editorial 
Juventud acaba de traduir al castella la que 
alguns ccmsiderm la millor de les seves 
obres, La Bona Terra 

L'autora d'aquests llibres, encara que 
americana de naixenqa, ha viscut gairebe 
tota la seva vida a les vores del Fang-Tse, 
on els seus pares eren missioners. Ell xinks 
fou la primera llengua que aprengu6 : era 
la de la seva dida. I de llavors ha conviscut, 
fins fa pocs anys, amb el poble de Xina, 
amb aqudls pagesos i vilatans que poblen 
les seves nove1,les. No cal dir, doncs, que 
les impressions s6n de primera mA i que 
no li han calgut esforcos per a compendre 
les reacc ons dels xinesos que conegu6. 

Així les seves novelles s6n, a mCs d'unes 
narracions apassionants, uns documents de 
qualitat excellent per a compendre els pro- 
blemes que en el moment present es plan- 
tegen a Xina. IEl xoc de les dues civilitza- 
cions ha constitu'it el tema de la seva pri- 
mera nove1,la Vent &Orient, Vent d'Occi- 
dent. IEl mateix tema, combinat amb els 
temes eterns de la vida humana en general 
i de ia xinesa en particular, ha trobat ressb 
en els volums de la seva gran trilogia cons- 
tituida per La Bonu Terra, Els Fills i Uno, 
Casa dividida, aparegut aquest fa ben pocs 
mesos i on culmina la lluita de les dues 
civilitzacions. La trilogia aquesta ens conta la histbria 

d'una família de pagesos de Xina durant 
tres generacions. La Bona Terra 6s la his- 
tbria del pages Wang-Lung i de la seva 
muller Olan, els fundadors de la dinastia, 
que de pobres esclafaterrossos arriben a la 
riquesa a forqa de treball, per damunt de 
les malvestats de la naturanesa i dels homes. 
Es una histbria simple i emocionant alhora. 
IEls personatges tenen una gram humamitat 
i descobrim al travCs de la narraci6 les 
arrels de la vida xinesa, l'amor a la terra, 
la constituci6 de la f a d i a .  El tema de La 
Mare - una de les seves darreres novel.les, 
independent de la trilogia esmentada - 6s 
gaireb6 el mateix, centrat entorn d'una fi- 
gura femenina. 

El tema dYEls Fills el constitueixen les 
aventures del fill petit de Wang-Lung, Wang 
el Tigre, cap de bandits. Hi ha tota la Xina 
en ebullici6, el bandidatge endkmic. Wang- 
Yuan, el fill dd  cap de bandits, 6s el xines 
modern en lluita amb la Xina secular. 
A House divided ens explica les seves aven- 
tures de revolucionari, el seu pelegriaatge 
pels 'Estats Units, l'amor que sent per una 
noia americana i el retorn a Xina, m troba 
el seu ideal en Mei-Ling, la xinesa. 

De fet, els llibres de Pearl S. Buck, in- 
teressants com a novel.la i d'una gran dig- 
nitat literlria - mo ens trobem davant d'un 
geni -, ens apassionen pel seu valor de 
document. Sentim per primera vegada que 
ens donen una Xina veritable, sense exube- 
rancies pintoresques ni trucul&ncies del ge- 
nere Fu-Manchu. No Cs tampoc el repor- 
tatge emocimant tipus Albert Londres. Es 
quelcom de m6s ilntens que tot aixb i que 
hom sent mdlt mes a prop de la realitat 
autentica, quelcom que t6 un indiscutible 
valor huml. 
2 - 

i >  . *, -- RAMON ESQUERRA 

dos-treballs. L'un 6% una coo- 
,ferencia que pronuncil el 15 Facslmil d'un manuscrit d'Auzids March, 
del febrer passat al Collegi de existent a Madrid 
Notaris, que  vaig escoltar 
atentament; ara publicada en 
extracte en el núm. 3 d'enguany de La No- 
ctaria amb el t i td de La personalitat d'Au- 
sias March, i l'altre unes Noves notes ge- 

- nealbgiques dels poetes Jaume, Pere i Auzids 
.&forch, segons documents inkdits, publica- 
,des en el volum XVfIII dels Estudis Uni- 
geysitaxis Catalans, ta poc aparegut. 

Referent a aquest darrer treball, cal con- 

cutirem,la identificacib que fa el susdit his- 
toriador del poeta amb el segon Auzils 
March, fill de Barcelona o Aramprunph, a 
favor de 1'Auzibs March tradicimal, fill de 
Valhcia. 

Abans de passar a I'estudi de tes proves 
que adduí el senyor Carreres i Valls per 
demostrar la seva tesi, farem dues obser- 

fessar que Cs veritablement imponent. Men- 
t re  els erudits valencians, amb nous docu- 
ments, no demostrin el cointrari, el senyor 
Carreres i Valls d6na I'arbre genealdgic 
mCs perfecte sobre la complicadfssima fa- 
mília dels poetes March. Hi trobem dos 
AuziAs March. Uln, fill del poeta Pere 
March ; el tradicional. Un altre, fill de 
Lluís i March i n6t del poeta Jaume March 
,- germA de l'altre poeta Pere March -, el 
p ~ u .  Carreres i Valls il.lustra amb un es- 
quema biogrAfic alguns personatges del seu 
arbre genealbgic. Vegeu el que diu dels dos 
AuziAs, Del tradicional : 

cc,Dle Pere March i Elionor Ripoll, segons 
s'ha vingut repetint d'enqA que el 1546 ho 
digu6 Lluis Carroz, nasquC el poeta Auzils 
March. Segons les dades d'Amadeu Pages, 
hauria nascut el 1397, O sigui al cap d'u~ns 
divuit anys que el seu pare havia contret 
el segon matrimoni amb Elionor Ripoll. 
)El 1437, o sigui als quaranta amys, AuziAs 
March va casar-se amb Isabel de Marto- 

vacims. 
A) Si hem d'admetre que el poeta fou 

el barceloni AuziAs, nat ((pels voltants del 
1411)) i no el valencii, que ((segons les 
dades d'A. Pagks hauria nascut el 1397)), 
tota la cronologia del nostre poeta, esta- 
,blerta pel susdit crític A. Pagks en un ar- 
ticle publicat a Romania l'any 1907, se'n 
va per terra. 'Escrivia, aleshores, AmCdCe 
Pages : ((Podem distingir dos grains - 
des en 13activitat literiria d9AuziAs M!;$I. 
El primer comen~aria vers 1428 i acabaria 
prop del 1445. El poeta consagra els seus 
lleures, mCs nombrosos, a compondre can- 
cons amoroses, les mCs subtils i arrodonides 
de les seves obres, a l'edat madura. (No- 
m6s coneixem urna composicib on faci upa 
al.lusi6 clara a la seva jovenesa, per ln- 
dicar que n'ha sortit i que nrha perdut la 
inexperikncia i les il.lusions perilloses : 

J '3' - /  3 
Antoni Palau i Dulcet en el seu niedi ' .f,;f ' 

> I  , I Molt he tardut en descobrk m a  falta 
per joventut que em negd mperiment.) 

fitant la llum natural, que amb prou feines talls, per 1% manca i tot de pretensions li- 
entra en aquella botiga per on ha passat teriries, en aquell prolix, curi& i mig reha- 
gairebC tothom : humils aficionats a llegir, bilitat Nicolas-'Edme Restif de la Breton- 
quasi analfabets a la recerca d'un formu- ne, sense que, per sort, sigui possible cap 
lari de correspmd&ncia, opulents bibflibfils, acostament entre les dues persones. 
savis de fama universal, erudits eminents, IEl que mCs hi trobarA $ compte ser&, na- 
autors d'anomenada i oblidats. turalment, el que ha corregut llibreries de 

Tant els uns com els altres, vull dir els vell i parades de llibres. No sols per les no- 
llibres i els clients, han estat, aquells m& ticies i dades curioses referents a bibliogra- 
que aquests, anotats, segurament en aquells fia, sin6 tambC perquk trobarh molts cone- 
trossos de paper que no es poden posar pas guts, clients i contertulians, llibreters que 
de modd de paperetes per al cataleg d'una ha conegut personalment o de fama, noms 
biblioteca i que tantes vegades hem vist api- iliustres de la literatura, 17erudici6 i la lli- 
lotats al costat d'ua mu~nt de llibres. breria antiquhria, amb els quals l'atzar I'ha 

El llibreter, Antoni Palau i k l c e t ,  ha posat en contacte davant uns mateixos pres- 
fet sortir d'aquelles paperetes tan poc stan- tatges, en una dkria semblant. DiesprCs, & 
dard, un gran nombre de catllegs d'aqudls barcelonista, al qual el )llibre ofereix un 
que no ho sembla, perb s'escampen Per tot gavadal de petits fets, o de visions frag- 
d m6n, i sobretot - passant per alt altres mentaries i detalls dds  grans fets. D'a- 
obres - el Manual del l ikero hisfianoame- questa immensa pedrera que s6n les Me- 
ricano, qualificat de Brunet esfianyol, obra mbries d'E1n Palau, en surt una gran quan- 
indispensaMe en les recerques bibliogrlfi- titat de material, no tot de la mateixa qua- 
ques, per m6s que, com totes les obres d'a- litat, perb sempre susceptible de trobar la 
questa mena, malgrat la minúcia que cal seva aplicacib. Perb, sobretot, el llibre es 
per a establir-les i la consci6ncia que :'hi curi6s de llegir, i emmig de les digressions, 
posa, no es poden dar mai per llestes : la de les plgines d'interks circumscrit, n'hi 
bibliografia no s'exhaureix mai, i cal il:de- ha d'dtres, moltes, que calia que fossin 
finidament rectificar, completar, afegir. Pe- escrites. 
rb aixb ja ho sap prou b6 el llibreter Palau, Totes elles, perb, testimonien la passi6 
que tC un exemplar de la seva obra amb els pel seu ofici i per les lletres d'aquest home 
marges negres d'anotacions per a una se- de curiositat universal, editor, erudit, l e c  
gona edicit que tant de bo cll pugui fer i tor incansable, iniciador de tants princi- 
nosaltres veure. piants en els laberiints de la bibliografia i 

Igual que ha fet paperetes ddls llibres que la bibliofília, i autor d'aquell Manual del 
li han passat per les mams en aquella bo- librero, obra de benedictí. 
tiga - i en altres establiments anteriors, No es tracta pas - e m  penso que puc 
perb 6s la botiga del carrer de Sant Pau parlar amb framquesa que no escantona per 
la que hem conegut els de la meva Bpoca- res I'apreci que tinc per a Palau i els seus 
i en altres ~llocs, o ha vist esmentats en al- hlls - d'una obra literlria. Que el lector 
tres llibres, el llibreter Palau ha fet tamb6 no hi vagi a buscar un estil acurat, que 
paperetes de la seva vida, dia per dia, de passi per alt la correcci6 gramatical i la 
la dels seus familliars, dels seus amics, dels tipogrifica. L'important no 6s pas la ma- 
seus clients. D'aquestes, barrejades amb nera com hi són dites les coses, sin6 la 
paperetes de llibres, retalls de diari, frag- majoria de les que s'hi diuen. 
ments de cartes, apunts de lectures, n'han Si aquest lector Cs, en una m a ,  amic dels 
sortit les Membries d'un Llibreter catald, [llibres, barceloni i aficionat a la histbria 
obra curiosa, amb alts i baixos d'interbs encara que sigui aquella histbria de fronte- 
segons les aficions de cadascú i la  coneixen- res mal delimitades amb la tafaneria i la 
ca o desconeixen~a dels personatges i dels xafarderia, t6 hores entretingudes a passar 
fets que s'hi troben a cabassos, amb aquell llegint, potser millor a petits glops, aquest 
desordre que imposa la notaci6 cronolbgica es$s volum del qual l'autor, escbptic i 
barrejant fets, lectures, esdeveniments .per- coneixedor, creu haver tirat llarg fentlne 
sonals i familiars, ankdotes, precisions una edici6 de nomes 300 exemplars. 
bibliogrifiques, reflexions, comentaris. I 
tot sense transici6, ni artificis literaris, ni J .  C. 

rell, de la qual enviduaria l'any següent. 
El zb de febrer ddl 1443 contrauria lnou 
matrimoni amb Joana Sconna, que era pa- 
renta seva, de la que tambC enviduaria pels 
voltants del 1454. Va morir el 3 de marG 
del 1459 sense successi6 legítima. D'escla- 
ves o concubines tingué almenys quatre fiSls 
naturals o adulterins : Joan, Pere, Felip i 
Joana. La filla fou casada amb AuziAs 
Torroella de Gandia, i fou l'hereva dels 
bCns mobles de Valbncia i Beniarj6. Un 
dels seus fills nasqu6 de la seva esclava 
Marta, a Ila que en un codicil del 3 de marq 
del 1459 li anulla el llegat fet en el seu 
testament del 29 d'octubre del 1458. .El I451 
(hqbitaria a Vglhcia, on va morir, com 
hem dit, el 1459, i fou enterrat a la Seu, 
en la Capella dels March, al costat de la 
seva muller Joana Scoma, si les autoritats 
consenten el trasllat dels restes que repo- 
saGen al monestir de Samt Jeroni de Gandia, 
juntament amb els de la primera muller 
Isabel. A la seva mort, l'herkncia va passar 
a Jaume March 111, senyor d'AramprunyA, 
en qui, tornaren a reunir-se les possessions 
de Barcelona i Valencia com en d s  temps 
de Pere March 1.)) 

I del nou AuziAs March, diu Carreres i 
TV., ,  

IEl segon període aniria del 1445 al 1459. 
6s a dir fins a la seva mort.)) 

Si 1'Auziis March barceloni o arampru- 
nyanhs fos el poeta resultaria, segons la 
cronologia d'Am6dCe Pagks--establerta Úni- 
mateix, d dia ro del mateix mes. Com que 
mes-que a disset anvs ja es considerava 
fora de la joventut. L'Auziis March tra- 
dicional tenia aleshores trenta-un anys, cosa 
que justifica completament aquesta cansi- 
deraci6. 

B) Em refereixo ara a una afirmaci6 
que fa el senyor Carreres i Valls en un 
article aparegut a MIRADOR el 31 del passat 
gener, on respon a les objeccions que p ~ -  
sava a la seva tesi un de meu des d'aqui 
mateix el dia 10 del mateix mes. Com que 
d'aquest punt no en torna a parlar en tre- 
balls ulteriors, que intentar6 de refutar mCs 
endavant, crec escaient referir-m'hi. Diu 
el senyor Carreres i. Valls : ((Auzias, Alzeas, 
Auzie i Ausias s6n transcrjpcians diferents 
d'un sol nom... He  dit i repeteixo que el 
poeta, en l'únic poema en qub ens d6na 
el seu nom (CXIV), mamifesta dir-se Ausias, 
equivalent a I'Osias, i que aquesta trans- 
cripci6 nom& l'he trobada en la documen- 
tacih del venerable husias March i Marquet valls : 

ccAusils March i Marquet fou el tercer [e1 barceloni 0 a r a m ~ ~ ~ n ~ ~ ~ b ~ l . ~ )  
fill de Lluís [March] i Serena [Marquet]. Repeteixo, de primer, que la diferencia 

Personatge completament i,nMit en la nas- de grafia en un text medieval no significa 
tra histbi-ia, el reputem nascut a Barce- absolutament res ; per6 encara que no fos 
lona o a AramprunyA pels voltants del 1411. aixb, senyor Carreres i Valls s'equivoca, 

. S'ignora concretament on i com va passar Pe' tal com al vers m el Poeta d6na el 
la seva vida fins ['any 1456, en que, mort "Om? aixf : Acaba de sortir el llibre d e  

PÉREZ CAPO el seu pare Llui's, e i  trobem a Barcelona 
intervenint en actes testamentaris. va mo- I I0  SO aquest 4 ~ e ' m  dich Auzias Marc' ; 

rir intestat el 1459 6 1460, i tenint en 
compte que el seu g e r m ~  jaume va vendre, segons l'edici6 Pagbs, en I'aparell crític de 
el 24 de juliol del dit any 1460, els llibres la qual s'anota la variant Ausias pds ma- 
a fa el document d,aquella nuscrits de la Biblioteca Nacimal de Ma- 
data, entre d s  quals figuren Aristbtil, Sant drid 2985 i 3695 i les edicions segona a 
Tomas i sant Agustí, que s?lan estimat cinquena conha I'admesa Auzias, que cons- 

ta als manuscrits 479 de la Nacional de 
Paris. O<Z de la Universitiria de Valhcia 
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poeta en l'únic pqema en -quk ens &a el 
seu nom manifesti dir-se Ausias [amb s 
i no amb e])). 

En un prbxim article passarem als ar- 
guments adduits pel senyor Carreres i Valls 
a !a swa  conferbncia. 

 MART^ DE RIQUER 

Llibreria Catalhnia 
3, Ronda de Sant Pere, 3 
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Un mort que vol enterrar els 

La tradicional manca de temes vius que sible es destapava en un seguit de teoria 
s'e-u cada any Per aquesta &poca em f a  mCs o menys brillant. El que sabem de 'la 

S'ha gastat molta tinta arreu del m6n que no qbn morts 

I tius, pel fet que els costa mCs caps&-10s 
per a tractar i comentar el tema Psicoand- que als normals. Aquest i n t e r b  pronunciat coses a I'atzar, per que seva manera social d'Csser ens confirma la A la sollicitud d'aqudl catallh dYAmbrica lisi i (entenent per Mpsicoan&,isia no- els condu,?ix a trobar noves harmonies, no- unes enrera parlhvem de l'esteri- creenqa. I tot e l  que la dialectica adquiria, que es diu Joan Torrendell, devem sovint ,es conj,t de les teories del mateix ves relacions entre sons i sMls (i ja sabem litat de la pintura anglesa en relaci6 amb. la pintura en de menys. tot de de argentins, amb Freud). C o m e n ~ a  a &ser temps de parlar que la cosa prbpia del geni bs precisament 

les Seves cantem~orhnies. Cal Perb fer cons- Es  de suposar que al cap del dia ei pre- cles, correspondencies i noticies referents so- sobre les relacions que o que ct~escobrir noves relacions mai no deSC& tar  aquell esdeveniment angles de mig se- rafaelista no havia guanyat prou per enra- bretot a homes i coses d'ací. poden existir, entre la branca de mCs vita- bertes))). L a  majoria dels pintors moderns gle xlx, que la posh a les Portes de.les na- biades. I aleshores, de cara a la feina, amb Per un retall d'aquests ens assabentem de litat de la psicologia : l ~ ~ d ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ,  t a m b ~  arriben a degut a . cions innovadores mitjanqant el nucli'artis- la bullida del geni, les ganes d'estructurar I'arribada a Buenos Aires de Julio MoisCs i IYart en general. tic que s'autobatejh amb el nom de  pre, el que duia in  mente i amb l'hnima prima, Fernlndez de  Villasante. cions per I'estil : recordem el fam6s (i dis- - 

rafaelista. Q u m ,  I'any 1930, per commemorar el cutit) astigmatisme del Greco, l'extrema disposada a fer favors a l s  impugnadors i .No US diu res aquest nom? Potser m6s Goe natalici del professor Alfred Adler i in- miopia dYun Adolf vori Menzel, estadisti- Amb ell el pais b r i t ~ n i c  es feia amb un a perdonar els que n o  comprenien, el pre- ' curt, amputat dels seus darrers membres, vitat pe2 Groupe dlktudes philosoPhiques et ques modernes cmfeccionades en escoles de - 
. us dirh mCs : Julio MoisCs. Perb mi així deu 

dir gran cosa a la majoria de lectors. 
Doncs b6, Julio MoisCs 6s um pintor, fill 

de Tortosa si a o  anem errats, que rodh al- 

1 guns anys ,per Barcelona, autor de diversos 
retrats d'Alfons XI'II, entre ells un d'heroic, 
en que el moddi llueix cuirassa blanca, i 
autor fambC de mants retrats aristocrhtics 
i d'Els Estudiants de Vic, grossa machine 
exposada ja fa anys a Barcelona. 

La Nación, de  Buenos Aires, ha  publicat 
unes declaracions d'aquest ressuscitat. Un  
altre diari, tambC de Buenos Aires, Crisol, 
ha sortit al pas de les afirmacions fetes per 
ctese paleontolbgico pintorn. Grhcies a !a 
seva protesta sabem que si Julio MoisCs ha 
estat interviuat corn-un personatge, 6s per- 

Millais - Ofklia (National Gallevy, Londres) 

Pintures rupestres de Songo (Sudan Francks) 
moviment autbcton, tot i anar emp&s per 
un home dlascend&ncia italiana, Dante Ga- 
briel Rossetti, que feia dl paper dels amar- pintura es trobar un 45 per cent 
quistes italians de primers de segle a Bar- d'alumnes amb minusvhlues de la vista. La 
celona, i que li permetia els favors de la minusvhl:ia mCs fonamental de l a  vista : 
polbmica universal a primera línia. la seva perdua o absbncia, no pot conduir 

'Es trist, perb, el destí de 1.a pintura an- naturalment nin& a fer-se pintor (encara 
glesa. Avui, ja, aqudl  prerafaelisme Cs una que jo mateix he conegut escultors cecs) ; 
de les coses que hi ha al m6n m6s ben en- desenvolupa, en canvi, la visi6 interior. No 
terrades i mCs oblidades de les oracions dels Cs per una casualitat que els antics es re- 
fidels. L a  duresa d'aquesta - afirmaci6 no presentessin els endevinaires i rapsodes- 
Cs prou eloqiient encara per a reflectir la Tirhias ,  Ho'mer--com cecs ; les mitologies 
veritat actual de les desferres d'allb que fan el mateix amb Res deesses del destí: 
enlairti Ruskin. El prerafadisme ha fugit les Nornes germhniques i les Moires dels 
del record de la fent ,  desinflat integra- hellens. Hefaistos, el dCu coix, incapaq d'a- 
ment davant el ri {cul i la desproporci6. nar a la batalla o a la caqa, tria una ocu- 
Hom pot tenir la- idea que, com tot el paci6 sedenthria, i s'acontenta amb re-crear 
d'aquesta terra, el prerafaelisme tC dues escenes de  guerra i de caqa a l'escut d'A- 
cares. Doncs, no. En tC una nomCs, que quilles. I Dembstenes, descontent de les 

S és la que correspon a la tangibPitat de la seves convulsions de l'espatlla i del seu bal- 
:"i seva insuficiencia. buceig, es domina, es  venq i es fa artista 

Aixb esdevC axiomhtic si hom tC el dret de la paraula : orador. L a  minusvhlua 6s - ,. un estimul ; es aquesta espina en el cos 
'de pronunciar-ho despres d'haver examinat 

que ens agullona, de que parlh I'apbstol atentament- les peces mestres dels mestres TORNADA IN'ESPERADA Sant Pau. L'art seria doncs nomes com- anglesos, Rossetti, Burne Jones, Holman 
Hunt, F. Watts, etc., etc. ~ e n s a c i 6  I Si no de minusvhlues orgh~niques, 

L a  impressi6 que fan ara  les teles dels de la seva superestructura 
(que pot existir hdhuc com un pur senti- esmentats artistes Cs deplorable i no se'n I ment, sense minusvhlua somhtica de  fet). 

una mlca avui. Marcel Proust va estar molt malalt, durant 
Alfred Adler no ha  fet mai cap amalisi llargs períodes de-Ba'seva vida. L a  malaltia 

d'obres d'art, com Freud fCu amb el Moisks l'impedi veure els seus amics i amigues, i 

de Miquel Angel, o amb Leonardo. E n  un aquest absencia se li va fer insuportable. 
esquema de les activitats humanes, opor, Que fCu doncs? S'imaginh uns dobles--ell 
tunes i inoportunes, sols un ratllat puntuat mateix ens ho d i u - d e  totes les persones 
marca I'art, i aquest ratllat ve del costat mnegudes, i aquestes persobn,es no trigaren 
inoportú, per a tendir cap a un ideal d'o- m.ai a acudir a la seva capqallera quan les 
portulnitat. Aquest esquema no sap, doncs, va cridar, n o  com les persones reals, que 
encara, assignar cap lloc corresponent a eren desobedients. MCs tard, no havia de 
l'art i a les activitas artístiques. L a  psico- fer mCs que fixar aquests dobles al paper, 

i ja tenia fets dd- to t  els seus personatges 
de novel.la i d'acci6. 

Tot aixb Cs molt bonic ; no diriem, perb, 
que ho 6s un xic massa? Per a nosaltres 
no hi ha dubte que l'art no 6s solament 
aixb. H i  entra molt mCs ; hi entren fac- 
tors que l a  psi,cog&nesi de l'art-i aixb 6s 
el que estudien exclusivament tant la psico- 
antilisi freudiana com la ttpsicologia dife- 
rencial de I'individu)) segons els chnons ad- 
lerians-no seria capaq de copsar. Igual, si 
anomenem aquest ccplus~~, Eros cosmogBnie 
amb Klages o bC tcplaer de la funci6~1 que 
Bühler creu salvar de les concepcions dlA- 
ristbtil. (El ((plaer de la func i6~  6s ifin plaer 
de l'activitat, l'art pour l'art : d s  movi- 
ments, per exemple, que executem dins 
I'aigua d'una piscina, en abandonar-nos al 
pur plaer de moure'ns dins I'ctelement 1f- 
quid)) sense cap finalitat, hi obeeixen.) L'e- 
xameil objectiu i científic per una banda, i 
el goig desinte~essat que Kant  va reconei- 
xer com element constitutiu i fonamentaq 
de tota vivencia estbtica per l'altra, comen- 
cen precisament en el punt on l'euamen de 
la genesi de l'obra d'art acaba. Psicologia 
(que sigui freudiana, adleriana, bühleriama. 
etcbtera, etc.) i art  no s'exclouen de cap 
manera : e s  complementen. No cal oMidar 
mai, naturalment, que els seus sectors s6n 
completament distints. H i  ha  &poques en 
qu8 diverteix esborrar els llindars que se- 
paren coses completament diferents : la nos- 
tra -tendeix a esborrar, creant una confusi6. 

Park que gut adquirir i un engegar a l'aire lla freda dikrencies entre gkneres artistics (com en- 
verbola de I'escola i el programa iconogrhfic tre generes sexuals). Tinguem, doncs, tots 

un se- a que es varen limitar, haurien fet quelcom e k  que com nosafitres tenim l'obligaci6 de 
nt sen- que avui es recordaria amb delectanp. Crec determinar un ordre nou amb fronteres no- 

que així' .nomes va produir-se aquest Mil- ves, cura de donar a Adler el que Cs dlAd- 
Iais, que hdhuc dintre el corrent propi con- - ler i a I1.4rt allb que PS de 1'Art. 
sideraren com un cas sense pena ni g!bria. 

Si d s  prerafaelistes van tenir paraules que persones carregades de OLIVEU RRACHFELD 
dures per aquesta delicadissima i tendrís- c; mhusvUues orgPniques, precisament de I'o- 
sima Ofblia shakespeariana, 6s que real- rella, com un Mozart (malformaci6 de les - 

ment foren uns personatges aegats per a conques de l'wella), un Beethoven (otoes- 
l'art, incapaqos de fer prosperar cap ten- clerosi), una Clara Schumann, un Dvorak : 
dencia de  I'esperit i als quals els esta molt i tants d'altres. M defecte orghnic obliga 
be l'actual oblit barrejat de pena. girar-se amb més aten- 

ssions i excitants audi- 'ENRIC F. GUAL 

ENTRE PINGUINS 
mare e s  va esverar veient un <mai- B A R C E L O N A  -TP, ens hem deixat E n  Joan. 

tre d'h6tel n... (The Passing . Shw~u, Londra) (BaUyhoo, Nova York) 




