
Els dos primers volums de les memòries 
del periodista, dramaturg i escriptor Lluís 
Capdevila (Barcelona 1893-Andorra la 
Vella, 1980), L’alba dels primers camins 
(1968) i De la Rambla a la presó (1975), 
corresponents al cicle “Història de la 
meva vida i dels meus fantasmes”, són 
segurament els dos llibres de memò-
ries més avorrits i prescindibles de la 
literatura catalana, en la línia dels llibres 
restants de l’autor.

A nosaltres només ens ha fet el pes 
un dels seus textos més desconeguts 

i més poc esmentats, Barcelona, cor 
de Catalunya. Guia espiritual, publicat el 
1928, un retrat emotiu, precís i amè de la 
ciutat, que demana una reedició.

El tercer volum de memòries, que ara 
acaba de publicar-se, segueix la línia dels 
dos anteriors. És un text desmanegat i 
desequilibrat, estratègicament fallit, que 
mostra la incapacitat del memorialista 
de construir un estil i mantenir un to, 

per a donar una visió de les coses –i, 
per tant, del món– i que mostra també 
la incapacitat de l’autor per a triar els 
records. Que mostra, en definitiva, la 
poca formació cultural i humanística d’un 
activista cultural que va passar de la nit 
al dia de la bohèmia a la responsabilitat 
periodística.

La colla de la qual formava part Lluís 
Capdevila va ser descrita per un dels 
seus components, Plató Peig, d’aquesta 
manera, com recorda Capdevila mateix 
al volum segon: “Nosaltres som uns 
guillats, uns somiatruites [...], uns estra-
folaris que ens entossudim a viure d’una 
manera absurda i volem disfressar la 
nostra misèria d’heroisme.”

Capdevila, com es va definir ell mateix, 
era un periodista combatiu, amic de Lluís 
Companys, que va pensar que amb l’ideal 
republicà ja en tenia prou per a anar per 
la vida. És a dir, que no solament creia 
posseir la veritat, sinó que pensava que 
amb aquesta veritat ja n’hi havia prou per 
a copsar el món.

Fins i tot des de l’elogi, el que li dedica 
el prologuista, Francesc Canosa Farran, 
apareix indicat el tret que marca negati-
vament l’autor d’aquesta obra memoria-
lística: és incontrolable.

LLIBRES

Una antologia de la Vita Christi, obra 
publicada pòstumament a València 
l’any 1497, ara en versió de Mar-
ta Pessarrodona. Isabel de Villena 
(1430-1490), abadessa del convent 
de la Trinitat de València, hi narra la 
vida de Jesús posant èmfasi en el pa-
per que les dones hi van tenir. Villena 
és considerada la primera escriptora 
en llengua catalana, i la seva obra 
és comparable a la dels grans autors 
valencians del segle XV.

Ell és agent dels serveis de seguretat 
interior i li han confiat una missió parti-
cular: penetrar en la vida privada d’una 
escriptora israeliana i fer servir la seva 
amistat amb un cert poeta de Gaza per 
a capturar el cervell d’un atemptat. Li 
toca sortir de les instal·lacions on inter-
roga palestins com qui treballa en una 
cinta de muntatge i infiltrar-se en una 
vida plena, subtil, amorosa, i parar-hi 
una trampa. Amb quin artefacte? Amb 
el més sensible de tots: els fills.

En aquest cas –el més marí fins ara de 
tots els de Montalbano–, el lector se 
sorprendrà pel canvi produït en el co-
missari sicilià, com si l’autor s’hagués 
proposat de remoure-li intensament els 
sentiments. Andrea Camilleri exhibeix 
totes les medalles que han fet de les 
aventures de Montalbano les més lle-
gides de la narrativa negra contempo-
rània: un mort anònim, uns sospitosos 
sorprenents i una dona trasbalsadora. 
I, per damunt de tot, l’esmolada ironia. 
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