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“L’
ideal de perfecció és,
en estètica i literatu-
ra, el que en les cièn-
cies positives repre-
senta el progrés”. Jo-

sep Maria Capdevila no s’allunyà mai
d’aquest pensament, escrit l’any 1921 a
La crítica artística, i sempre va intentar
seguir la idea que va exposar a Poetes i
crítics: el crític ha d’anar a la recerca de la
veritat, “una veritat sempre antiga i
sempre nova”. Josep Maria Capdevila (O-
lot 1892- Banyoles 1972), un dels crítics
més importants del Noucentisme, va
considerar que hi ha una relació indivi-
sible entre filosofia i literatura i definí la
literatura com a tradició. Juntament
amb Joan Crexells, el 1919 fou designat
assistent del seminari de filosofia d’Eu-
geni d’Ors i va ser un dels fundadors de
la Societat Catalana de Filosofia. Dirigí la
revista La Paraula Cristiana i fundà el diari
catòlic El Matí. L’any 1939 s’exilià a Co-
lòmbia i no retornà a Catalunya fins al
1965. Convençut que la filosofia té molta
feina a desfer la inutilitat de les filosofies,
estudià els tractats filosòfics de Sant To-
màs d’Aquino, el sistema de Joubert, la
poètica de Francesco de Sanctis, l’obra de
Manzoni, de Dante, de Llull, d’Eiximenis
i Mistral i, segons Maurici Serrahima,
“seguí amb llibertat les tendències to-

mistes modernes”. Josep Pla, a El quadern
gris, va escriure que Capdevila i Climent
eren “postuladors d’un neocatolicisme
obert, net, sense teranyines i zones
d’ombra”. Exercí com a crític literari,
sobretot de poesia, i publicà, entre altres
treballs, Poetes i crítics, Les cent millors poesies
de la llengua catalana, En el llindar de la fi-
losofia, Eugeni d’Ors, etapa barcelonina i Es-
tudis i lectures. Col·laborador D’Ors, amic
de Jordi Rubió i Balaguer, amic i confi-
dent de Carles Riba, admirador de l’estil
de Ruyra, referint-se a Josep Maria de
Sagarra va escriure: “Allò que es pugui
dir en prosa, que no es digui en vers”.

ESTUDI GLOBAL I A FONS DE L’OBRA
Joan Carreres i Péra, alumne de Cap-
devila quan aquest retornà de l’exili, ha
realitzat el primer estudi a fons i global
de l’obra del crític d’Olot. En realitat
aquest llibre és un re-
cull dels temes exposats
a la tesi doctoral que
Joan Carreres llegí a la
Universitat Autònoma
de Barcelona el dia 20
de novembre del 2001.
A la primera part re-
dacta un esbós biogràfic
de Josep Maria Capdevi-
la molt documentat, a
continuació fa referèn-
cia a la seva formació i
als idearis ètics i poè-
tics. La tercera part
tracta de “la veritat po-
ètica” –títol que Josep
Maria Capdevila posà a
l’editorial del número
de llançament de la Re-

vista de Poesia (1 de gener del 1925)–, la
quarta és dedicada als estudis de lite-
ratura, la cinquena, als llibres, traduc-
cions, etcètera, i la sisena, als comen-
taris crítics a l’obra de Capdevila.

La investigació de Carreres se centra
en els fonaments filosòfics i estètics
sobre els quals se sustenta el treball de
Capdevila i posa èmfasi en les seves
conviccions morals i religioses. Remar-
ca la insistència del crític sobre la ne-
cessitat que l’artista aconsegueixi ex-
pressar-se amb la “claredat artística que
volien els antics” i també sobre el fet
que la crítica no s’ha de sotmetre a cap
escola, a cap moda literària, a cap ten-
dència i, amb paraules de Capdevila,
“ha de saber veure en les obres aquella
part que sempre serà bella”. Capdevila
també creu que els crítics han de tenir
present allò que Flaubert anomenà la

poètica inconscient, han de penetrar
l’esperit del text i han d’estar en co-
munió amb el geni creador de l’ar-
tista. I afirma que la crítica no serà
bona si no té alguna cosa d’inspirada.

Josep Maria Capdevila. Ideari i poètica és
un llibre farcit d’erudició, de citaci-
ons, de referències bibliogràfiques i de
notes a peu de pàgina. I és adient per
a qui tingui un interès especial per la
història de la literatura catalana, per
la crítica literària i per les relacions
entre filosofia i literatura. A través dels
nombrosos fragments que cita Joan
Carreres es poden llegir paràgrafs
inspirats i es pot deduir, d’acord amb
Joaquim Molas, que l’estil de Capde-
vila és elegant però, en alguns mo-
ments, l’excés de retòrica el fa ser un
pèl anacrònic. Maria Àngels Anglada,
Joan Triadú, Albert Manent, Modest

Prats i Enric Jardí han
dedicat escrits al crític
noucentista. I Jordi
Castellanos va formu-
lar aquestes valoraci-
ons concloents: “No se-
rà considerat, ben se-
gur, una primeríssima
figura de la nostra cul-
tura. No va ser ni hete-
rodox, ni llampant, ni
cridaner. Ben al con-
trari: producte del
Noucentisme, va ser un
intel·lectual sòlid, d’or-
dre, amb una clara
consciència que la seva
formació no era de llu-
ïment personal sinó de
servei col·lectiu”.

Aquí arriba la reina
del bon rotllet
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S
egons es comenta, dins de la
ficció hi ha un planeta que
s’anomena en termes anglosa-
xons feel good, a mig camí entre
el llibre d’autoajuda desplega-

ble del Cosmopolitan i la novel·la costu-
mista. Planeta molt freqüentat especial-
ment per un públic femení àvid d’histò-
ries senzilles, amb final feliç, la dosi justa
d’autocomplaença, romanticisme mas-
clista i ritme de viatge de metro fins a la
feina (anada i tornada). Qui habita aquest
planeta? Heroïnes simpàtiques i fidels
incapaces de cap maldat (a excepció
d’una certa enveja per la talla de la
companya d’oficina o gelos sentimentals
sempre encertats), competents en la seva
feina liberal –advocades, dissenyadores o
secretàries de direcció– que quan pre-
nen dos combinats agafen unes borrat-
xeres també simpatiquíssimes, que sem-
pre són enganyades per galans que te-
men al compromís i que es deixen seduir
per rosses tontes i acaben per tornar a la
cleda (o no, cas en el qual ja haurà estat
subsituït per un MMM –model masculí
millor–). La tragèdia emocional sempre
passa per la figura d’ELL, en format de
príncep blau, superior laboral addicte al
treball i cec davant la secretària merave-
llosa i eficient, o toix insensible que no
sap entendre l’ésser farcit de possibilitats
afectives que té al costat. I davant aquesta
tragèdia, elles, les heroïnes, mai no op-

ten per la desagradable autodestrucció
masculina (clixé alcoholisme, violència,
exili de pinta i maquineta d’afaitar així
com inestable promiscuïtat fal·lòcrata),
sinó per l’èpica de la xocolata, reunions
amb altres víctimes del tupperware, retorn
a casa –on (ai, Freud, quan acabarem
amb tu!) la mare és una bruixa del
“ja-t’ho-vaig-dir”, el pare, un rei Lear se-
grestat per la bruixa esmentada, sortides
nocturnes més castes que el diari de Lo-
yola de Palacio i algun daltabaix com ara
tornar a fumar i sexe d’una nit amb tios
guapos, nets i amb feina als quals elles
sempre deixen clar que jo-no-sóc-d’aquestes
i algun karaoke de Gloria Gaynor i/o
Cher (aquesta última és opcional però en
aquestes històries sempre hi ha un amic
comprensiu perquè és gai o que és gai
perquè és comprensiu, hi entra la versió
de Believe sense trencar l’estàndard).

COM SI PATTI SMITH NO HAGUÉS EXISTIT
En aquest planeta és on viu la protago-
nista d’Àngels, un exercici de realisme
costumista com si Patti Smith mai no
hagués existit i l’evolució femenina ha-
gués mutat de Conchita Velasco a Ally

McBeal. Maggie, que així és com es diu
l’enginyosa, sensible, agradable i perfec-
ta heroïna de la novel·la, té una vida
perfecta a ulls de tothom: casada amb
l’home adequat, una feina interessant i
folgança econòmica. No obstant això
–oh!–, una sospita d’infidelitat de la seva
parella fa que caigui en una petita de-
pressió –allau de clínex, compres com-
pulsives i trucades de més de dues hores
a antigues amigues– i decideixi tornar a
començar. El mite del Renaixement, de
la reencarnació en format occidental: em
tallo els cabells, vaig de compres, intento
lligar, vaig de compres, festes refinades
on abuso dels còctels, vaig de compres,
m’aprimo, vaig de compres i altres cims
de la desconstrucció femenina. La de-
cepció sentimental és tractada com si fos
una tragèdia però, segons sembla, es
tracta d’alguna cosa més pròxima a la
decepció d’haver-se engreixat una talla,
que el perruquer et deixi fatal o que
Antonio Banderas continuï enamorat de
Melanie. És a dir, res que un bon gelat
amb cookies no pugui alleugerir.

Maggie se’n va a Los Angeles on viu la
seva millor amiga que està intentant

obrir-se camí com a... assistenta, bom-
ber, minera, fiscal? No, guionista de
cinema! Així que les dues amigues es
troben en plena lluita luterana amb
Déu al seu favor i el món de les opor-
tunitats davant seu. Els EUA són un
paradís de gent guapa, bronzejada pe-
rò interessada, en què has de furgar
una mica (però només una mica) per
descobrir grans amics amb gossets en-
cantadors, lesbianes cultes de talles que
fan embogir, tipus impressionants que
continuen solters i sense compromís i
no són alienígenes, directors de cine-
ma àvids de trobar talents i fins i tot
venedors de gelats amb bon cor. Un
xuclador consumista sense cap mena
de remordiment creua aquestes pàgi-
nes amb tanta solvència que si hagués
anat a parar a les mans de Bin Laden,
hauria dirigit un dels avions contra la
mansió de Jack Nicholson.

La novel·la és perfecta si s’entén per
això que aconsegueix l’objectiu amb
què va ser escrita i no decep als qui va
dirigida. Avança amb eficència i ritme,
ben estructurada, amb el mèrit de
l’autora del best seller Sushi per a princi-
piants d’aconseguir personatges increï-
bles en situacions i llocs d’ús comú on
tot comença, es desenvolupa i acaba de
tal manera que si creus que el món és
així (l’amor ho cura tot, a la cantonada
tens la teva altra meitat i comprant a
Marks & Spencer pots ser feliç), acabes
en un estat d’optimisme exaltat que et
pot fer oblidar que ets soltera i que
amb 37 anys ja ets una freakie con-
demnada a fer dieta fins a la fi dels teus
dies; i que la feina bruta a Hugh Grant
l’hi feia qui l’hi feia, i no la seva nòvia,
que no deixa de ser una dada. Suposo.


