
provisio cartesiana, sing del dubte exis-

tential portat at camp del civil; de la

mateixa manera, at capitol IV hom ho

analitza en la perspectiva de fart i del

geni creador. Hom proposal doncs, una

estetica de l'huma que cerca la seva

coherencia assurnint la consciencia tragi-

ca i la insuficiencia del que es l'home:

negacio de la negacio o fonament en

falta que paradoxalment s'obre a espais

que no son de rao Pura sing d'intuicio i

amor. Podriem preguntar-nos tanmateix

si aquesta reivindicacio de -la diferencia

com a principi motor transformador'

(p. 112) no to un perill de caure en

l'individualisme cofoi d'ell mateix i ne-

gador de la dimensio social. 0 Si, en

negar el col•lectiu, no es perdria el criteri

d'afirmacio de l'individual. L'articulacio

del «sentit intim,, amb el «sentit

col•lectiu» es potser un programa de

treball per a la reconstruccio del subjecte

en aquests temps de temor civil i d'ame-

naces bel•liques.

Ramon Alcoberro

Antoni MAxi, L'Home de Geni, Edi-

tions 62, Coll. Llibres a l'abast, num.

193, Barcelona 1984, 268 pags.

El text resumeix la tesi doctoral de

l'autor, professor de Teoria de ('Art a la

U. A. B., membre del Col-legi de

Filosofia i de l'Institut d'Art. En una

entrevista (-El Pais-, 3-3-85) l'autor

expressa aixi la seva intencio: «... cal

re
legit

a l'inreves determinades concep-

cions que ban estat imposades en els

darrers anys. Jo vaig topar-me amb

conceptes que, sense saber per que, fan

que la imaginacio se't mogul per veure

que hi ha al darrera. Conceptes com la
malenconia o la inspiracio que ningu no

fa servir ara..... En aquest sentit, el

concepte de ,Geni» en tant que autor

inspirat o podcr altissim d'invencio era

un repte conceptual que l'autor s'esforca

a desentranyar d'una manera forca bri-

llant.
El geni es arquctip alcat contra les

convencions de la societat traditional:

els seus ideals son els de la societat

creadora i la Ilibertat . Figura del desme-

surat i de la revolta, apareix com l'antite-

si de la societat de masses que ens

programa uniformats de cos i ment. La

investigacio de I'autor el mena a cercar

els origens del geni en la cultura greco-

llatina, en Diderot , Kant, Schiller i

Schelling . Malauradament la Iinia d'in-

vestigacio que compromet el llibre, pri-

vilegiant l'emotivitat sobre la racionali-

tat i 1'home superior sobre les condi-

tions materials en que s'origina, priva

d'importants reflexions que donarien

mes gruix al treball expositiu . Aixi, per

exemple, Diderot es presentat com a

re-romantic >> tot deixant a un costat

els textos d'estetica teatral, i especial-

ment la Paradoxa del comediant. Tam-

poc no hi son esmentats els judicis

negatius sobre el geni que fa el protago-

nista de El Nebot de Rameau, m hi es

analitzada la critica de Voltaire al con-

cepte d'<<entusiasme <', que implica una

polemica etico-estetica prou important.

En les analisis sobre el gg eni» en Kant,

trobem a faltar una reflexio sobre el

concepte de <<sublim », i en les de Schiller

manta analitzar el paper del geni corn a

creador de llenguatge ... Son aquestes

deficiencies , que no sabem si atribuir a

I'autor o a exigencies de ('editorial que

obliga a suprimir un bon nombre de

fulls, les que frustren un projecte d'ana-

lisis genealogica prou important, que

malauradament resta a mig fer.

Ramon Alcoberro

Norbert BILBENY, Filosofia contempord-

nia a Catalunya, Edhasa, Barcelona

1985, 398 pp. 12 X 19 cm.

Malgrat el titol, ens trobem davant

una historia del pensament catala durant

els segles XIX i XX vertebrada, segons

1'autor, entorn de tres eixos, l'Esglesia,

la Universitat i els mitjans de difusio per

escrit (p. 17). Una vintena de capitols
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