
més rigor en el segon volum 
(Guimerà) que en el primer (Mes-
tres), com un pas més del qui es 
troba assistit i enfortit per la raó. 
Alguna potser apressada correc-
ció no s’oposa a felicitar Xavier 
Fàbregas per la cura que ha po-
sat en la reedició de Gaziel i Els 
sense cor d’Apel·les Mestres i de

MEMÒRIES

L’aranya de Guimerà, pels estu-
dis amb què hi ha donat obertu-
ra i per les taules cronològiques 
que coronen els volums. No és 
cap exageració de dir que la tas-
ca de Fàbregas serà útil per als 
vinents estudiosos de Mestres i de 
Gtfimerà.

JOSEP MIRACLE.
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UNA VISIO CATALANA 
DEL MON DAHIR, DAVUI 
I DE DEMÀ

HISTÒRIA. DE LA MEVA VIDA 
I DELS MEUS FANTASMES. I. 
L’ALBA DELS PRIMERS CA-
MINS, de Lluís Capdevila. Edito-
rial Andorra. Andorra la Vella 
1968.

Més que per la seva obra dra-
màtica, no massa ambiciosa, he 
sentit sempre curiositat pel ti-
pus humà de Lluís Capdevila. 
Pocs escriptors han estat objec-
te de judicis tan contradictoris 
com ell: d’una banda corre la 
brama, sostinguda per testimo-
nis presencials, que posà el seu 
nom a comèdies que mai no va 
escriure —per exemple, a Can-
çó d’amor i de guerra, on fi-
gura com a col·laborador de Víc-
tor Mora" i Alzinellas— i que la 
seva bohèmia juvenil es resolgué 
en unes formes de cinisme que 
el portaren a cercar l’èxit sense 
fer-se enrera davant les conces-
sions; d’altra banda, hi ha els 
testimonis què ens presenten 
Capdevila com un home d’àni-
ma franciscana, bondadós, gaire-
bé ingenu. Així, el seu amic i 
col·laborador Agustí Collado va 
escriure, el 1935, al pròleg que 
féu al drama de Capdevila 14 
i'abril, claror d’alba: «Capdevila 
és un dels escriptors més fidels 
a la seva obra, un enamorat 1 
un propulsor de la bondat. Ell 
estima els pobres i els humils, 
és a dir, la gent digna de res-
pecte. Ell, a casa, té infants 
d’obrers sense treball i els dóna 
el que bonament pot».
La figura de Lluís Capdevila, al-
ta, imposant, amb el seu mo-
nocle eternament encastat a l’ull, 
va gaudir de força popularitat 
abans del 1939; els qui no guar-

ENSENYAMENT
PRACTICAS DE CATALAN BA-
SICO, de J. Llobera i Ramon. Edi-
torial Teide, Barcelona 1969

Els anys darrers, els professors de 
català es trobaren amb el goig 
d’haver també d’ensenyar-ne a 
alumnes de llengua materna cas-
tellana. En posar-s’hi els sorgia 
tot de cop el problema de no dis-
posar de material didàctic espe-
cífic per a aquesta mena d’alum-
nes. Inicialment cadascú hagué 
d’improvisar al seu entendre, fins 
Que fa un parell d’anys apare- 
8ué el primer llibre per a salvar 
aquesta manca, preparat per la 
Professora senyoreta Roser La-
torre.
Sobretot, però, urgien i calien uns

dem de l’època més que un re-
cord d’infant, però, ens hem de 
valer dels records d’altri per a 
reconstruir la vida i els personat-
ges literaris d’aquells anys. Per 
això L’alba dels primers camins, 
primer volum de les memòries 
de Lluís Capdevila, ha estat per 
a mi una lectura empresa amb 
veritable interès. El resultat ha 
estat decebedor: L’alba dels pri-
mers camins està escrita en un 
to narcisista ■—l’autor dia-
loga amb ell mateix, es justifi-
ca, s’aconsella, s’entendreix ex-
cessivament amb la seva imat-
ge—- i hom s’enfarfega a la fi 
amb la intenció alliçonadora, 
massa a flor de pell a tot el 
text. És possible que tot això si-
gui la conseqüència d’una falla 
més profunda: la manca d’iro-
nia. Car la ironia barrejada amb 
l’apassionament, si cal, és el que 
permet de posar en relleu totes 
les arestes del record, del temps 
llunyà. L’alba dels primers ca-
mins, dins la seva superficialitat, 
agreujada per l’absència de da-
tes concretes que ens permetin 
d’emmarcar els fets individuals 
dins el context històric, té algunes 
pàgines reeixides : l’evocació de 
la infantesa i de la tertúlia del 
«Bar del Centro», de la qual l’au-
tor fou una figura destacada, en 
són una prova. De tota manera, 
caldrà esperar l’aparició dels prò-
xims volums de la Història de la 
meva vida i dels meus fantasmes 
—comprenent l’època en què 
Capdevila exercí d’autor dramàtic, 
de novel·lista, de conferenciant— 
per a poder judicar en conjunt 
el valor testimonial i informa-
tiu, i també l’estrictament lite-
rari, de les memòries de " l’es-
criptor. — XAVIER FÀBREGAS.

estudis previs de caràcter prag-
màtic damunt els quals fonamen-
tar i bastir les obres didàctiques 
per a satisfer la necessitat d’en-
senyament del català a aquest sec-
tor de gent tan important: fet 
i fet, els altres catalans.
Perquè el problema era no pas 
solament d’ensenyar, sinó d’asso- 
lir-hi la màxima eficàcia i profit 
com més de pressa millor, amb 
aquesta urgència pròpia no sols 
de l’apressament característic dels 
nostres temps, ans especialment 
per les agudes circumstàncies 
d’ací i d’ara.
El professor J. Llobera, ben cons-
cient de la importància de la 
fretura d’aquests estudis previs,
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