Memoria de
Josep M. Capdevila

A

nih pruLi l'ciiics, si cm pcidia cousideríi!" un adolcscenl. i ¡ii m"eia l'ainiliui' c\
nom de Josep Ma. Capdevihi. Éiem a l'apogeu del tVanquisnie. ell es irobava
exiliai a Colombia i scmblavct que aquí no el rccordava tningü- Pem el mcu pare piirluva unib una certa devoció del ''•
diari III Malí, i a casa bi havia dues col-leccioiis L\\MÍ ocLipaveii inoll i,
d'espai a la bibüoleca: els [libres blancs de hi col-leceió Els ilustres r/n.ssics. d'Editorial Barcino —del primer, de 1924, al 52, de 1935— i els volunis gi'ocs de la revisla L¿¡ Panuda Crisiiana —del primer, de marc de
\'-nS~-A\ I39.dcjuny de 1936,
De la ma de Josep Ma. Capdevila, ni c|Lie l'n.s en una vcrsió rednida.
vaig l'er la primera coiicixenya de! cavaller Tímni lo Blaiic. A la seva A¡ilolngia vaig llegir per primer cop les que eren, segons ell, Les cení in'iUíiys poesics lírií/iies de ¡a lleniiua catalana, i així vaig descobrir Fiamon
Llull. Aiisi;is March, Vcrdaguer i Maiagall. Gi'ucies a ell i a un peLil opuscle de la Coldecció Popular Barcino, vaig aprendre Com s'ha d'escrinre
una caria en caíala i una cosa mes imporlanl encara: com s'ha d'escriure
una caria ioiií coiirL Aquell Ilibret. anib ret'crcncíes a Boileau i La Bruycrc, BulTon i Joubert, i amb niosires de Fcsiil epistolar tic Madanie de Sevigiic i de Voltaire,
de Maragall i de Man?.oni, m'ha acompanyal seiiipre mes com un bon mesU'e en l'inienl
prou dilj'eil de redactar una niissiva correcta i eficaf.
Amb el lemps. vaig anai' dcscobrini mes i mes coses sobre la personalital de Capdevila, fins arribar al que seria el seu állim liibrc: Del retoni
a ca.sa. publical l'any 1971. Eí'cclivament. ell tornava a sei' entre nosalIres. i hi romandiia silenciosamenl t'ins a la iiiort.
Josep Ma. Capdevila i de Balant;ó va néixer ara \\i cení anys. el 14 de
juny de 1892, a la eiutat d'Olot. IMI el seu pare l'eia de notari. Va estudiar
el batxillerai ais Escolapis. i la carrera de Dret a la Lniversitat de Barcelona. Pero no tenia pas vocació d'advocat. Com si los un estudiant de
Lletres, va coneixcr de prop els grans escriptors del seu temp.s —Sagarra.
Riba, els germans Soldevila— i es va endinsar en Testudi de Verdaguer.
Maragall, Costa i Llobera. Ruyra... Va coincidir timibé amb Rugcni
d'Oi's, ajiib el qnal nianlindiia una llarga, intensa i. l'inalment. conflictiva
col-laboració. Molt, aviat va poder exhibir una ¿miplia cultura niosofica.
beguda a glops en Ttibra deis pensadors cristians de! moineiit: Sertillanges, Gemelli, Gilson. Cbestei'lon, Marilain. L'any 1925, després de publicaí' diverses obres
d'assaig, va csdeveiiir el director de La Píiranla Crisíiaiui. revisla mensuid t'iindada peí
doctor Caries Cardó, i d'aquesta manera va entrar en el nión del pcritídis- ,
me. fins a culminar la seva vocació vcritable amb la creació i direcció del
diari El Malí, auténtic monument d'informaeió i d'opinió en un moment
bistoric de gran relien per a Catalunya. Segons el seu biógral' .Vlaurici Serrabima. Petapa deis cinc anys de director del diari «va ser piou imporlanl perjustiricaí- tota una vida».
En acabar la Guerra Civil. Capdevila va anar a parar, com tanls allres
fugitius il-lustres, al mas Pcrxés d'.Agullana i, d'alla. cap a Parí'^ i Bordeus. Després, a la eiutat colombiana de Piipayan, i tlnalment a Cali, on
va viure i donar classes duranl mes d'un quart de segle. Va tornar a casa,
malalt. el 1965. després de 26 anys tianscoiTeguEs en la L|ue era. segons ell
deia, una «\astíssima soledal». Els illtims anys els va passar en una clínica
de Banyoles on morí quan li faltaven poes nicsos per complir-ne viiilanta.
El ccntenari del seu nai.xemenl és un inonicnt opoi'tú peí' recordar
aquesta figura cabdal d'un tram de la nosira historia; per resseguir,
com diu Serrabima, «el rastre que amb la seva obra —es a dir. amb els seus acies—
ha deixat en el país».
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