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Un personatge del poble
Ramon Jounou i Baldrich

Batlle de Bellpuig

Parlar de Mn. Jesús Capdevila és sens dub-
te descabdellar una part important de la 
història de Bellpuig al llarg del s. XX. El 
personatge és prou destacat per la seva 
singularitat i peculiar aparença, perquè 
tot bellpugenc, l’hagi o no conegut, com 
és el meu cas particular, se’l senti propi 
dins l’univers que s’imagina o es recorda 
d’aquell Bellpuig de les darreres dècades 
predemocràtiques.

Si algunes coses destaquen per sobre del 
seu llarg currículum, serien el fet de ser un 
home de religió i una persona de cultura. 
I precisament aquest binomi de religió i 
cultura esdevé el marc on es desenvolupa 
l’acció al poble, en aquests dies festius en-
capçalats per Les Dolors. Mn. Jesús mantin-
gué una enorme devoció a aquesta festa, i 
desenvolupà un històric compromís amb la 
Congregació dels Dolors. Igualment tingué 

un paper clau en la Confraria del Sant Crist 
de Bormio, els quals el recordaren aquest 
passat estiu, en motiu dels 25 anys de la 
seva mort.

Per altra banda, fou també un referent en el 
camp cultural bellpugenc d’aquells temps, 
enllaçant amb la seva activitat una gran di-
versitat de camps de l’art (literatura, músi-
ca, pintura, i altres expressions). En aquest 
sentit, és prou merescut l’edició d’aquest 
llibret en homenatge  a la seva persona, i 
de prou simbologia que l’Escola Municipal 
de Música, que duu el seu nom, recuperi la 
seva tasca en el camp de la cançó popular, 
precisament en la vetllada del Premi Vale-
ri Serra i Boldú. Endavant doncs, amb el 
Gent de Casa, els familiars, amics i experts 
literaris tenen la paraula. El record d’un 
personatge del poble com Mn. Jesús Cap-
devila bé s’ho val. 
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Notícia de mossèn    
Jesús Capdevila i Martí
Antoni Capdevila i Gené

Va néixer a Bellpuig, al Raval de Preixana, 
actual Av. de Preixana, el dia 1 de gener 
de 1891. Fou educat, amb quatre germans 
més -Josep, Carles, Maria, Jesús i Carme- 
dins d’una humil família pagesa que era 
ensems model cristià, i aviat se li desvetllà 
la seva vocació sacerdotal, com al seu ger-
mà Josep.

Després de cursar estudis primaris i Hu-
manitats al convent dels Pares Paüls de la 
localitat, va ingressar al Seminari de Solso-
na l’any 1906, on comença a compartir la 
crida religiosa amb el desenvolupament de 
la seva riquesa artística: literària, folklòrica, 
musical i pintora.

El bisbe de Solsona, Francesc Vidal i Bar-
raquer, l’ordenà de prevere l’any 1915 i el 
destinà de vicari a Miralcamp on exercí de 
mestre. El 1920 fou destinat a Bellpuig 
com organista beneficiat. La seva inquie-
tud per a la música el va moure a lliurar-s’hi 
de tal manera que engrescà infants i joves 
en l’afecció al cant. En poc temps va crear 
el Cor Parroquial, després els Pomells de 
Joventut d’acció pastoral i participà també 
en l’organització regional “Els Eixerits”.

En 1931 organitzà i dirigí a Bellpuig la Fe-
deració de Joves Cristians, important pel 
seu caràcter cultural, social i d’esplai, forja-

dora, a més, d’una colla d’homes que amb 
rectitud han governat aquest poble.

En començar la Guerra Civil, l’any 1936, 
hagué d’amagar-se a un poblet del Mont-
seny, La Castanya. Aquells vessants amb 
les seves valls i paisatges muntanyencs 
desvetllaren a ple la seva aptitud pintora, 
que es va fer pública més tard -l’any 1948- 
en una exposició de quadres de diferents 
continguts: guanyà el Premi d’Honor i 
Menció Honorífica en el concurs de pintu-
ra organitzat per l’Obra Sindical a Bellpuig. 
Els seus quadres també s’exposaren a la Bi-
blioteca Municipal, l’any 1973.

La seva concisa literatura fou prolifera, ja 
des del Seminari. En 1910 escriu un adient 
poema Una Llàgrima, dedicat a un amic se-
minarista per la seva prematura mort , pu-
blicat a El Correo de Lérida. La seva ploma 
inspirada ja no para, es posa amb contacte 
amb els dirigents dels setmanari bellpu-
genc Lo Pla d’Urgell, Valeri Serra i Boldú, 
i Ramon Saladrigues i Oller; i hi dedica un 
al·legòric i nostàlgic poema: Un Colom No-
vell (1911), per continuar amb Posta de Sol, 
Tardoral (1913)... Al maig d’aquest mateix 
any participa als Jocs Florals de les Borges 
Blanques amb el poema Cant a Déu, Pàtria i 
Rei , Lema: Tres flors místiques, premiat amb 
“La Flor Natural”. El 1913 publicà a “Ho-
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ritzó”, de Borges Blanques, A la Primavera. 
El 1934 guanya el primer premi en prosa 
als “Jocs Florals” de Lleida amb l’obra En 
Pep Guixons. També són dignes d’esmentar, 
pel seu anhel vocacional, Noces Sacerdotals, 
i el poema El Campanar de Bellpuig, el 1936, 
elogi a les cinc campanes graduades per es-
cala musical, poc abans de ser despenjades. 
El conjunt de la seva obra poètica és reco-
llida en cinc quaderns manuscrits.

Cal remarcar també les seves obres tea-
trals, drames i comèdies: El Calvari d’An-
gelina, El Sabater Pegot –Primer Premi del 
Miracle (Solsona), La Sra. del Sr. Diputat i 
Boires al Cor, amb la col·laboració de Josep 
Pujol i Cabestany. També teatre infantil 
com Les Facècies d’en Falugueta  i escenes ca-
tequistes, ...

Mossèn Jesús va ser un gran observador del 
nostre entorn i tradicions, va recollir el que 
enalteix nostra cultura i enfortí el nostre 
patrimoni folklòric donant-hi vida. Així 
tenim les populars Cançons de Collir Olives, 
que obtingueren el Primer Premi del Fol-
klore l’any 1927, per l’Agrupació Cultural 
de Joventuts Republicanes de Lleida. Es-
mentem Revetlla de Nadal, que recull quin-
ze nadales comentades i harmonitzades a 
cant i a piano per ell mateix, l’any 1954. 
Obté en 1973 , el  Primer Premi “Retorn a 
Comarques”, concurs organitzat pel Cen-
tre Comarcal lleidatà a Barcelona i celebrat 
a Bellpuig.

La música ascendeix per la riquesa com-
positora que ell hi facilita. Tanmateix com 
Revetlla de Nadal ell posa les seves notes 

Mn. Jesús amb el Cor Parroquial en motiu de les seves noces sacerdotals (30-05-1967). Foto Eudal. Arxiu 
Mn. Jesús Capdevila.
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musicals en qualsevol celebració impor-
tant o tradicional: La Missa Festiva, Goigs i 
Pregària a la Verge dels Dolors, Pasqua Florida 
(caramelles),Matí de Sant Joan, Himne als As-
pirants, Lloances a Crist Rei, Himne a la Imma-
culada, Pregària al Sant Crist de Bellpuig  -vin-
gut de Bòrmio-, Stabat -dedicat a la Banda 
Municipal de Bellpuig-,  Nostra Senyera i La 
Dolorosa -sardanes-, aquesta última dedica-
da la “Pubillatge” de la Sardana a Bellpuig 
en 1972.

Els Capdavanters de Casa la Vila i de la Par-
ròquia, junt amb tot el poble, en agraïment 
de la seva tasca educativa i cultural, l’any 
1974 li rendiren un digne Homenatge per 
la seva llarga trajectòria desinteressada de 
lliurament en bé de tot allò que enriqueix 
l’esperit i el benestar social.

Cal recordar que el Dr. Josep Pont i Gol, 
que fou Arquebisbe de Tarragona, fill 
de Bellpuig, de jove i més encara quan 
era professor del Seminari de Solsona, 
a les vacances passava llargues estones 
amb Mn. Jesús conversant. Amb estre-
ta col·laboració activaren o coordinaren 
moltes activitats de tipus tradicional o 
cultural. Una d’elles fou l’organització 
de la Festa pel Retorn del Sant Crist de 
Bormio, el 30 de maig de 1953. Presidida 
pel Dr. Pont, aleshores bisbe de Sogorb. 
Faig menció a la Pregària al Sant Crist de 
Bellpuig, profund i penetrant poema de 
l’eminent poeta Mn. Climent Forner, lla-
vors vicari de la Parròquia, al qual Mn. 
Jesús posà la melodia clarivident d’una 
vertadera súplica.

Prior de la festa dels Dolors el 1967, tot celebrant les noces d’or sacerdotals. Foto Eudal. Arxiu J. C.
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Cal remarcar que Mn. Jesús ha estat per-
manent dins la Junta de la Congregació de 
la Verge dels Dolors, organitzant la Fes-
ta, captivant congregants, entusiasmant 
la gent i recolzant iniciatives per realçar 
aquesta devoció pròpia i arrelada de la vila 
de Bellpuig.

Només en resta dir que a qualsevol esdeve-
niment popular o familiar, ell hi posava els 
acords musicals i la poesia, si li era possi-
ble. Va ser un home comprensiu i tolerant, 
que s’adapta als canvis socials, però sense 
perdre la seva ideologia eclesial. Fins als úl-
tims moments va tenir la ment ben clara

No puc menys que gravar algun dels seus 
últims i bells escrits:

“EL MEU NORANTÈ NADAL

 ROSES I ESPINES
He passat per aquest món
ple de roses... ple d’espines
Jo volia collir roses
i se’m tornaven espines.
Si jo hagués triat espines
Déu en podia fer roses.
Dolç Nadal nimbat de roses...
Per què... també tens espines?
Senyor, en vostres mans divines
accepteu nostres espines
i convertiu-les en ROSES.

Bellpuig, Nadal de 1981

Els darrers dies de la seva llarga i fecunda 
vida, intueix proper el seu traspàs i Mn. Jesús 
expressa en poesia la seva predisposició:

PREGÀRIA FOLKLÒRICA

Senyor, el dia s’acosta
que Vós em cridareu al cel.

Mes, jo -del lluny- hi veig a la porta,
amb les balances a punt, Sant Miquel
per a pesar la meva vida,
eixuta... com sec estiu.
Mes, si no arriba el pes a la mida,
Dolorosa...! El meu prec oïu:
Poseu-hi Vós al plat de la balança
sols una espasa de les vostres set.
Si encara el pes així no arribava,
Mare! Llavors poseu al plat
la corona d’espines
del “nostre Crist” avui “descoronat”.
Per fi, si més hi calia
 per abellir la justícia de Déu
llavors, amb dolça gosadia,
els ulls al cel i juntes les mans,
us preguem, MARE, que hi ajunteu
LA PREGÀRIA DELS FILLS 

[CONGREGANTS.

Moria el dia 1 d’agost de 1982. L’endemà 
es celebrà el funeral presidit per l’Excm. i 
Rvdm. Dr. Josep Pont i Gol, Arquebisbe de 
Tarragona, que concelebrà amb personali-
tats eclesiàstiques d’arreu del bisbat, Hi as-
sistiren personatges importants del món de 
la música i el cant, de la poesia i altres arts 
d’arreu de Catalunya. Es cantà la seva Missa 
Festiva, i es pot dir gairebé que tota la mú-
sica era d’ell. Junt amb el seu recordatori es 
repartí la Pregària Folklòrica. No cal dir que 
la representació del poble va ser generosa.

Bellpuig no l’ha oblidat i el recorda. En 
1989 se’n féu memòria per la Festa dels 
Dolors en el  Premi Valeri Serra i Boldú 
de Cultura Popular que organitza l’Ajunta-
ment junt amb l’Institut “Lo Pla d’Urgell” 
i la Biblioteca Municipal: s’exposà una se-
lecció de les seves obres.



8

MN. JESÚS CAPDEVILA I MARTÍ

La família Capdevila, l’any 1927. Arxiu J. C.

Premiat als Jocs Florals de Bellpuig (1953)
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Mn. Jesús Capdevila donant classe de música a dos nois austríacs acollits en temps de guerra (1944). 
Arxiu J. C.

Mn. Jesús Capdevila homenatjat pels infants. Foto Eudal. Arxiu AAPU
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Primers anys cinquanta: jugàvem al replà 
de l’Església esperant que comencés el 
catecisme dominical. Xivarri, corredisses, 
crits, jocs de corranda, fins que algú 
avisava “Puja mossèn Jesús!”. Una figura 
alta, mig calba, amb un pas mesurat que 
calia endevinar davall de la sotana, anava 
trescant per la costa del campanar, reposava 
una mica a l’inici de l’esplanada, i quan 
tocaven les quatre es plantava davant la 
portalada del temple parroquial.

El crit d’alerta del vigilant feia el seu efecte. 
Primerament, nens i nenes deixàvem de 
jugar junts, perquè segons la doctrina del 
temps “entre nens i nenes, el dimoni al 
mig”. Després, mesuràvem el llenguatge 
de crits i paraulotes. Tot seguit, abaixàvem 
el volum del xivarri. D’aquesta manera, 
transformada l’eufòria infantil en una mena 
de remor monàstica, el cant d’entrada 
semblava autènticament fervorós.

Als infants, mossèn Jesús ens infonia un 
respecte molt proper a la por.

Però quan el foc de l’adolescència bramava, 
no recordo a un mossèn Jesús excessivament 
inquisitorial al confessionari. En allò dels 
“mals pensaments i desitjos impurs” no 
tenia massa interès en preguntar “quantes 

vegades”, i si la cosa anava d’anatomia 
femenina no semblava importar-li massa si 
la mirada pecadora l’havíem concentrat de 
la cintura amunt o de malucs avall.

Aquesta presència externa seca i brusca 
convivint amb un caràcter respectuós i 
amable en les distàncies curtes, me l’han 
corroborat tots els contemporanis que han 
accedit a donar-me’n informació.

Dones grans d’avui –noies dels anys 60- 
recorden l’estricta observança de la religió 
i de la moral que el mossèn impartia 
en els Cercles d’Estudi. En canvi, en 
l’acompanyament personal, la rigidesa 
desapareixia i el sacerdot procurava posar 
la norma al servei de la persona.

Una anècdota il·lustrativa: el mateix 
sacerdot que era estricte amb les mides de 
mànegues i faldilles, va autoritzar que les 
sílfides que representaven “La fontana de 
l’amor” dansessin amb faldilleta curta... i 
unes bones mitges, ep!.

Amb els nois d’abans del 36 mossèn Jesús 
endegà a Bellpuig el moviment fejocista 
(Federació de Joves Cristians), una 
experiència cívica i religiosa provinent de 
França, que només quallà a Catalunya i que 

Un mossèn, un temps, un poble.
Mossèn Jesús, tal com l’he conegut

Francesc Teixidó Pons
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pretenia, sota el guiatge de la fe i la moral 
catòliques, “refer el món injust i trist”.

Acabada la guerra ja no fou possible 
recuperar el moviment, perquè a l’”España 
una” només hi cabia una Església i una 
formació catòlica, que va monopolitzar la 
“Acción Católica Española”. Mossèn Jesús 
va haver de renunciar a plantejaments més 
agosarats i va acceptar el càrrec de consiliari 
d’Acció Catòlica, des d’on impulsava un 
model de formació que aglutinava una part 
del jovent del poble, noies sobretot.

En aquells anys cinquanta del meu record 
i experiència, en acabar el primer grau de 
catequesi es rebia la Primera Comunió. 
Teníem set anys, però la catequesi 
continuava fins als catorze que era quan es 
produïa, també, el final de l’escola bàsica 

obligatòria. Per a una gran majoria, suposava 
la incorporació a la vida laboral plena.

Llavors, les noies podien formar-se primer 
com a “benjamines” i després com a 
“aspirants” d’Acció Catòlica. Els nois, 
com a “aspirants”. Com a joves, nois i 
noies podien coincidir ballant sardanes, en 
passejades de diumenge i cantant a l’Orfeó 
Joventut, principalment. Nois i noies no 
podien interpretar, junts, obres de teatre, 
excepte en “Els Pastorets” on la Verge era 
una noia. Anar al ball era posar-se en “ocasió 
pròxima al pecat”. Qui no volia integrar-se 
en aquesta metodologia, procurava trobar 
el seu propi camí de formació i lleure.

Tornant al Mossèn, he de fer esment forçós 
de la guerra civil 1936-1939. Ell exercia 
com a sacerdot a Bellpuig i el seu germà, 

Processó dels Dolors (1967). Foto Eudal. Arxiu J.C.
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mossèn Josep, també. L’agost del 36, quan 
la Generalitat no controlava la brama dels 
carrers, mossèn Josep fou detingut i, poc 
després, afusellat. Mossèn Jesús es va 
poder escapar i es refugià a can Vilar, a La 
Castanya, en ple Montseny. A l’acabament 
de la guerra, retornà a Bellpuig.

La postguerra també fou dura a Bellpuig. Si 
la bona gent “de dretes” patí en un temps, 
la bona gent “d’esquerres” patí en un altre. 
Com sempre, els aprofitats, els caragirats 
i els oportunistes s’ho passaren millor. I 
mossèn Jesús hagué de trobar el seu lloc 
en la Catalunya del nacionalcatolicisme 
espanyol, procurant que les seves prer-

rogatives de capellà perseguit no li 
impedissin exercir de cristià convençut. La 
informació que he pogut contrastar indica 
que, entre el ressentiment i el perdó, 
normalment es decantava per l’opció de 
perdonar.

També hi ha qui recorda alguna oratòria 
concreta que podria donar a entendre que 
se sentia còmode amb el règim franquista. 
Altra vegada, contrastant fonts i records, 
he conclòs que no era així. Jo trobo més 
aviat un home decebut, desenganyat, 
desorientat i perplex per la magnitud i 
la monstruositat dels darrers fets de la 
història d’aquest país nostre. Se sentia 

Benediccó de Rams a la plaça Sant Roc (Diumenge de Rams, 15-04-1973). Foto Eudal. Arxiu J. C.
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profundament catalanista i la ràbia se 
l’emportava quan rebia amonestacions de 
la Guàrdia Civil per haver escrit en català. 
Quin règim era aquell que si bé defensava 
l’Església, no tenia cap respecte pels 
drets del poble català? Es va replegar en 
posicions sòlides: sacerdot i organista de 
la Parròquia, dedicació a la infància i a la 
joventut, promoció de la caritat parroquial, 
impuls de l’Escola Santa Creu, de la 
Congregació dels Dolors, de la Confraria 
del Sant Crist de Bòrmio. A escriure poesia 
i teatre, a compondre música i fent també 
incursions a la pintura.

Torno a coincidir amb ell en l’època del 
Concili Vaticà (1962-1965). Aquella 
Església que es posava al dia, que no volia 
ser un turment per a les consciències, que 
proclamava la seva voluntat de servir i no 
pas de ser servida, connectà molt bé amb 
el vell sacerdot. Crec que no m’equivoco si 
afirmo que ell també es va alliberar de certs 
encartonaments que només defensava per 
fidelitat a la Institució.

 Novembre 1975, dia 20. Per fi, la llibertat! Jo 
estrenava els trenta i ell els vuitanta molts. 
Jo tot ho veia possible, ell em convidava 
a asserenar-me ara per no desesperar-me 
més tard. Jo li filosofava que si el maligne 
era mort, aviat també desapareixerien les 
fúries infernals. Llavors, per lògica, les 
cohorts celestials entronitzarien la deessa 
Democràcia i la pau i el bé arribarien a 
menestrals, pastors i rabadans. Davant de 
tant convenciment, va acabar recomanant-

me que si per Nadal anava als Pastorets, 
per Sant Esteve fes un repàs a la Història, 
i així el dia dels Innocents seria una mica 
més savi.

Va morir el 1982. Vàrem tenir encontres 
i desencontres per la democràcia, per 
l’Església i per les Veritats essencials. 
Políticament, no oblidava la història dels 
fets quan discutíem sobre el nou futur. Li 
preocupava la llei del pèndul que massa 
vegades condiciona la convivència social. I 
tornà a demostrar-se un sacerdot sensible 
als íntims neguits humans: a una bona 
amiga li confessà que, malgrat l’esperança 
cristiana, la mort també li feia por.

DADES CRONOLÒGIQUES

Nasqué a Bellpuig, l’any 1891.

Estudia al convent dels P.Paüls

i al seminari de Solsona.

1915. És ordenat sacerdot.

1920. Destinat a Bellpuig, com a

organista beneficiat.

1928. Ingressa als jesuïtes.

Posteriorment, deixa l’orde i

torna a Bellpuig.

1936-1939. Guerra Civil.

Perseguit,aconsegueix fugir.

Acabada la guerra, retorna al poble.

Morí a Bellpuig, l’any 1982.
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Festa del centenari de la vinguda a Bellpuig de les germanes Carmelites (1954). Arxiu J. C.

Casori d’Antoni Capdevila i Dolors Ortís, oficiat per Mn. Jesús a la capella dels Dolors (11-6-1959). Foto 
Eudal. Arxiu Dolors Ortís
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Dues instantànies de l’homenatge a Mn. Jesús el maig de 1974. Arxiu J. C.
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La gent del meu temps recorda bé el per-

fil escardalenc de mossèn Jesús Capdevila 

(1891-1982), un capellà alt i prim que mai 

no es va treure la sotana, que anava gairebé 

sempre amb ulleres de sol, nit i dia; que 

segons com podia semblar un pèl eixut, so-

bretot qui no el coneixia, però que sabia 

captenir-se amable i atent quan hi entaula-

ves tracte. Jo en tinc el record d’un home 

bo, un sacerdot exemplar i  conscient, 

potser una mica atabalat per la renovació 

i l’empenta del concili Segon del Vaticà 

(parlo dels anys seixanta i setanta del segle 

passat); però en tot cas, un prevere digne, 

de tirada discreta i elegant, sovint amb 

aquell gest napoleònic de dur la mà dreta 

entaforada dintre de la sotana a l’alçada del 

pit. A banda dels miralls religiosos, mossèn 

Jesús Capdevila va ser un personatge arre-

lat a la terra i un tot terreny dins del món 

cultural, literari i musical de Bellpuig. Era 

un esperit sensible i un artista de raça que 

va conrear diferents modalitats de l’art: in-

tèrpret i compositor musical, poeta i autor 

de teatre, pintor a estones i un estudiós 

atent als moviments de la cultura popular. 

La seva obra literària, però, és malaurada-

ment poc coneguda perquè ha romàs, en 

bona part, inèdita.

Itinerari poètic de 
mossèn Jesús Capdevila

Isidor Cònsul

L’objectiu d’aquest paper és dibuixar, pot-
ser amb traç gruixut, els eixos i etapes de 
la producció poètica de Jesús Capdevila a 
partir de la lectura dels cinc quaderns ma-
nuscrits de poemes que guarda la família i 
que he pogut consultar i llegir gràcies a la 
seva amabilitat i gentilesa.1 Ordenats cro-
nològicament pel mateix autor, a partir de 
1946, els cinc quaderns transmeten al lec-
tor una idea d’obra unitària i de continuï-
tat en l’activitat poètica tot al llarg d’una 
vida. També deixen clares les tres etapes 
d’aquest lliurament a la poesia, tres mo-
ments molt definits, cadascun d’ells, per 
la càrrega particular d’un context polític i 
ideològic concret. En aquest sentit, l’eta-
pa inicial la conformen els poemes escrits 
durant l’adolescència i fins a l’esclat de la 
Guerra Civil, l’any 1936 (Quadern primer). 
La segona coincideix amb els anys de la 

1. N’he vist quatre, d’aquests cinc quaderns: Qua-
dern primer (abans de la guerra del 1936); Quadern ter-
cer (Escola de Montseny, Vilar de la Castanya, Finals de 
la Guerra); Quadern quart (Darreres poesies disperses de 
Mn. Jesús Capdevila, Prev. des de gener de 1952. Bellpuig) 
i Quadern cinquè (Bellpuig des de 1973). El Quadern se-
gon no l’he vist, físicament, però sí que he tingut 
accés a la còpia que en va fer el seu nebot Anto-
ni Capdevila. De tots cinc, aquest Quadern segon 
és l’únic que té un títol específic, Flors morades, i, 
com en els altres, s’hi remarca el lloc i la cronologia: 
Poesies durant la guerra i l’escola al Montseny. 
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Grup del pelegrinatge a Lourdes, l’any 1928. Foto Viron. Arxiu J. C.
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guerra i l’enorme trasbals que va patir, com 
a sacerdot que era, havent de fugir de Be-
llpuig, vivint amagat i perseguit, i sabent 
que els milicians de la FAI havien assassinat 
un germà seu, Josep Capdevila (1882-1936), 
també sacerdot. El nostre poeta era a la casa 
pairal quan van venir a buscar son germà i 
va poder salvar la vida gràcies a una hàbil 
estratègia familiar.2 Però va haver de marxar 
de Bellpuig, va viure amagat bona part dels 
tres anys de la guerra al Montseny i l’expe-
riència poètica d’aquest temps, entre 1936 
i 1939, va quedar recollida al Quadern segon i 
Quadern tercer. La darrera etapa del seu iti-
nerari poètic, la més llarga, són els quaranta 
anys i escaig que van de 1939 fins a la seva 
mort, el 1982. Anys viscuts a Bellpuig, de 
manera plàcida, sobretot si es compara amb 
l’experiència anterior, anys lliurats a les tas-
ques del ministeri sacerdotal, vivint inten-
sament la música i dedicant-se a la pintura 
i a la literatura en estones de lleure. La po-
esia d’aquesta darrera etapa és aplegada als 
Quadern quart i Quadern cinquè.

ELS PRIMERS PASSOS D’UN POETA: 

1910-1936

El primer poema que Jesús Capdevila va 
donar per bo el va escriure als dinou anys 
i és una elegia inspirada per la mort d’un 
company de seminari: Una llàgrima: a l’amic 
seminarista Jaume Riera, mort el 4 de juny de 
1910. El poema és datat al seminari de 
 Solsona i va ser publicat a “El Correo de 
 Lérida”, aquell mateix mes de juny.3 Des de 

bon començament, els versos i poemes de 
mossèn Jesús demostren una lectura aten-
ta dels clàssics de la Renaixença, Verdaguer 
i Guimerà, sobretot, però també Maragall i 
els poetes de l’Escola Mallorquina. En els 
seus inicis de seminarista i jove sacerdot, 
es tracta d’una poesia que es projecta pel 
fil de dos eixos bàsics: l’un és observació 

2. Tots dos germans sacerdots es van amagar a co-
berts i cabanes dels afores de la vila i per aquest 
motiu, durant els primers dies de la revolta, quan 
els milicians els anaven a buscar a la casa pairal, 
escorcollant-la de dalt a baix, no els trobaven. 
Quan va semblar que el clima es tranquil·litzava 
una mica, mossèn Jesús va tornar a casa i s’amagava 
a les golfes cada cop que pressentia perill. També 
l’altre germà sacerdot, mossèn Josep, volia tornar a 
casa i acordaren, amb l’hereu, que deixaria la porta 
del carrer oberta per tal que ell pogués entrar-hi 
passada la mitjanit. Tot i les precaucions, el va veu-
re entrar a casa un funcionari de l’ajuntament que 
el va denunciar. L’endemà, amb la casa envoltada 
de milicians, el va anar detenir l’alcalde de Be-
llpuig, al·legant que l’havia de dur a Lleida. Davant 
la imminència de la detenció, mossèn Jesús, que 
també era a casa, va dir a son germà que ell també 
es deixaria veure, que els detinguessin a tots dos i 
així correrien una sort en paral·lel. Mossèn Josep 
li ho va impedir dient-li que potser la voluntat de 
Déu era per a ell (mossèn Josep) el martiri i “per a 
tu” (mossèn Jesús) “que continuïs vivint per quan 
la situació es normalitzi”. Mossèn Jesús, doncs, es 
va amagar de nou a les golfes i quan els milicians 
van tornar per endur-se l’altre capellà, una hàbil 
estratègia familiar el va salvar: ell va amagar-se i 
una neboda seva es va posar a dormir al seu llit per 
demostrar que, efectivament, algú hi havia dormit 
aquella nit.  Vegeu Lluis Badia i Torras, Martirologi 
solsoní. Delegació Diocesana de Mitjans de Comu-
nicació Social del Bisbat de Solsona i  Editorial Cla-
ret, Barcelona, 1988. Pàgs. 213-215. 
3. Segons que indica una anotació a  la primera pà-
gina del Quadern primer, el conjunt de les poesies 
de Jesús Capdevila van ser aplegades a Bellpuig, a 
partir del mes de febrer de 1946. Això vol dir que 
els diversos quaderns són fruit, com a mínim, d’una 
segona redacció, amb el treball de posar en net i 
ordenar cronològicament uns papers o quaderns 
anteriors.
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de la natura i l’arrelament a la terra, l’altre, 
una decidida militància ideològica propera 
a l’integrisme religiós. Pel que fa al primer 
eix, el Quadern primer recull poemes dedi-
cats a moments assenyalats del dia, al pas 
del temps i a les estacions de l’any com ara 
Posta de sol, Tardoral, A la Primavera...  Pel 
que fa al segon, la militància religiosa, són 
poemes de títol inconfusible com Cant a 
Déu, Pàtria i Rei, Santa Creu, Somni de Jesús 
o L’Eixerit ... Aquesta darrera composició, 
dedicada a Jordi, “capità dels Eixerits de 
Barcelona”, serveix per donar notícia d’una 
organització catequista de Catalunya dels 
anys vint i trenta del segle passat, “Els Ei-

xerits”, de la qual participà activament el 
jove capellà que era Jesús Capdevila.

La voluntat de presentar-se, durant aquests 
primers anys, a diferents convocatòries 
dels Jocs Florals, a les Borges Blanques i 
a Lleida entre altres, així com l’esforç de 
publicar els poemes als mitjans de comu-
nicació, es poden entendre com l’escapça 
d’una certa ambició de fer carrera literà-
ria. Si fou així, aquest anhel s’hauria vist 
estroncat, com tantes altres il·lusions, per 
l’esclat de la Guerra Civil.

Com a mostra del doble eix que he assenya-
lat en la seva poesia inicial: la contemplació 
de la natura i una fèrria actitud de militàn-
cia religiosa, vegeu aquests dos poemes:   

Tardoral4

Els dies minven
el sol no escalfa tant
i les fulles s’estimben
tot rodolant
groguenques de l’arbreda,
de somrís desprovista,
que sola es queda,
soleta i trista.
(...)

Quan tornaràs
formosa primavera?  (...)

4. Quadern primer. Pàgs. 11-12. Poesia datada a Be-
llpuig, l’any 1912, i publicada a Lo Pla d’Urgell. Per 
motius d’espai no reprodueixo sencers els dos poe-
mes de mostra d’aquesta primera etapa.

Hort de la família Capdevila (agost de 1949)
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Resta ensopida
eixa vall florida (...)
                                                 
Alguna flor
que humil se va aclucar,
quan torni el teu bes d’or
ja no es despertarà!

Els dies minven
el sol no escalfa tant
i les fulles s’estimben
fugint volant!

L’Eixerit5

Tot eixerit al dematí
es renta bé les mans i cara:
l’“A Déu m’encoman” vora el llit,
enfervorit,
resa amb veu clara.
Ben pentinat,
fa l’amistat
al pare i mare.
Així, així ...
Què no farà per Déu i Pàtria?
(...)

Quan sent la campana brandar,  
que el crida prest al Catecisme,
deixa corrent jocs i paranys,
deixant companys
fa un heroisme,
i escolta atent
la veu ardent
on Déu li parla.

Així, així ...
Apte es farà per Déu i Pàtria.
(...)

Viu l’eixerit encès d’amor,
per això en tot temps estima i canta.
Oh Catalunya del meu cor,
que ets tot tristor
sens la Fe Santa.
Quan seré gran,
tota ma sang
per tu vull dar-la.
Així, així ...
Qui màrtir fos de Déu i Pàtria!

SEGONA ETAPA. TEMPS DE REVOL-

TA I DE GUERRA

L’esclat revolucionari del mes de juliol 
de 1936 va capgirar bona part dels eixos 
d’aquesta poesia. En un tres i no res el seu 
món va esfondrar-se quan, en alguns punts 
de l’Estat espanyol, va fracassar el cop 
d’estat del 18 de juliol. A Catalunya, la res-
posta popular i revolucionària a l’alçament 
militar va generalitzar en pocs dies un estat 
de caos i anarquia, i durant uns mesos, els 
milicians armats de la FAI van assumir el 
control del poder i van endegar, de manera 
paral·lela, la profanació i crema d’esglési-
es, la persecució i assassinat de sacerdots 
i religiosos, i l’assaig d’una revolució social 
de signe llibertari amb la col·lectivització 

5. Quadern primer. Pàgs. 59-62. Poesia datada l’abril 
de 1935 i publicada a Formació Cate quística, núm. 
114.



21

MN. JESÚS CAPDEVILA I MARTÍ

de fàbriques i propietats agràries. Efectiva-
ment, el món d’aquell capellà de quaranta-
cinc anys que era mossèn Jesús Capdevi-
la, organista beneficiat de la parròquia de 
Bellpuig, es va ensorrar de la nit al dia. Va 
haver de fugir del seu poble per amagar-
se lluny, però va continuar escrivint poesia. 
Amb una diferència cabdal: ara els versos 
sortien més angoixats i cantelluts, i respo-
nien a una literatura que esdevenia reflex i 
mirall de la pròpia experiència.

Així pot apreciar-se en un intens text en 
prosa, Fugint..., on reporta l’experiència de 
la nit de finals de juliol de 1936 en què va 
haver de fugir de la seva terra: Era una nit 
estrellada, una nit de juliol. Resseguint corriols 
irregulars, caminois familiars coneguts des de la 
infantesa, m’allunyo d’aquella vila tan meva que 
em semblava que mai ningú me la podria arra-
bassar (...). Travesso la carretera de Preixana i 
trepitjo, potser per darrera vegada, aquella pols 
en la qual m’havia rebolcat quan era marrec, tre-
pant entre les garberes replenes del fruit daurat 
que Déu n’hi do. Camino d’esma, empès per un 
odi infernal que dintre de poc ens havia de brin-
dar el paradís enyorat de la misèria i de la fam.

Per fi, un estable tèbiament il·luminat per l’este-
lada em dóna acolliment. Benaurada establia que 
em recordes aquella altra en la qual es refugià la 
bona mare de Déu per a donar a llum al Salva-
dor dels humans. Oh, dolça beutat de l’estable so-
litari!  Al menys aquí no s’oeixen els xiscles de l’odi 
salvatge. Al menys aquí no es veuen aquells fan-
tasmes inflats d’orgull i covardia, de cara tèrbola 
i ulls amenaçadors com els llops de la boscúria.  

M’ajec damunt unes miques de palla que no dissi-
mulen la foscor de la terra. Oh terra amiga! Mai 
no m’havies semblat tan germana! Al menys tu no 
m’odies ni em vols fer cap mal. En canvi, aquell 
menat de terra que forma el que en diem cor de 
l’home, és avui un esbarzer de punxes infernals. 
Terra amiga, abracem-nos amorosament! Al 
menys tu no em trairàs i m’amagaràs de la vista 
dels enemics. Abracem-nos, terra amiga (...). Per 
fi, damunt la terra humida i sota la tèbia llum de 
les estrelles cloc els ulls i dormo dolçament. Dor-
mo dolçament i els meus perseguidors rabien, que 
Déu els perdoni. També rabiava Herodes mentre 
el diví Nadó dormia tranquil·lament en els braços 
de Maria, camí  d’Egipte.6

Els poemes escrits al Montseny són da-
tats a diversos llocs, primer a Vallgorgui-
na i després a La Castanya, però també 
n’hi ha de datats a Mataró, a Arenys i dalt 
d’un tren viatjant de Barcelona a Vic. S’hi 
mantenen els eixos temàtics anteriors, 
en el sentit que continua escrivint poesia 
religiosa i de contemplació de la natura, 
però ara amb un to més sever, compun-
git i reflexiu. De tota manera, en aquesta 
segona etapa i fruit directe de l’extrema 
experiència viscuda, apareixen una colla 
de poemes que denuncien la nova situació 
política, reporten detalls de la persecució 
religiosa, apunten la manca de qualitat 
moral dels milicians, parlen de gana i de 
misèria, i entren en les paoroses conse-

6. Al Quadern segon aquest text és datat el dia 25 
de juliol de 1936. Dubto que sigui aquest dia, el 
de la fugida, atès que la detenció del seu germà 
fou posterior.
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qüències de la guerra que s’acosta a Cata-
lunya a través de morts, ferits i mutilats. 
Són, sens dubte, els poemes més desco-
neguts de mossèn Jesús Capdevila i, alho-
ra, uns testimonis importants i unes peces 
literàries de notable valor documental. Es 
tracta, com s’ha dit, dels poemes aplegats 
en el Quadern segon i el Quadern tercer, i per 
aquest valor documental i de testimoniat-
ge són també els més abundosos d’aques-
ta antologia.

També, i de manera paradoxal, són poemes 
que no amaguen un fi sentit de l’humor 
com el que es pot observar en el que se-
gueix, Gran cacera, on un grup de milicians 
busquen algú amagat, potser un capellà, en 
una era on baten.

Gran cacera

Molt ben matinet
corria cap a l’era
un roig piquet
de cinc valents galifardeus,
armats de cap a peus
i amb carota poc falaguera:
 - “Aquí  teniu fulano
(diu un roig amb veu ronca als batedors)
 que ell lliureu us mano
 del contrari, del règim per traïdors
 tots morireu!”
 - “Aquí no hi ha ningú
(un batedor respon amb dignitat)
 no hi ha ningú amagat
 sinó... cerqueu!”
I empunyant fort les armes
corren d’ací d’allà,

bo i flairant dels recons la pellerofa
com un afamat ca,
sens llucar que dels altres són la mofa.

De sobte un fet tràgic els congela!
La figuera les pampes ha mogut!
Qui haurà sigut?
El fusell als dits a tots tremola
com si el pobre tingués mal de Sant Pau.
 “Endavant, camarades!”
(un de xato ha cridat), mes endebades
perquè tots dintre el cor senten rau rau...
Per fi el Xato poc a poquet s’hi acosta
i apartant els llucs tendres,
amb ulls a punt d’encendre’s
mira als qui amb ànsia esperen la resposta,
ressegats quinze passes al redós,
per dir-los amb veu triomfant: - “no hi ha 
perill.”

Total que els batedors,
per mor de fer un dinar ben saborós,
estacat hi tenien un conill!

Juliol de 1936

En altres poemes, però, la facècia esdevé 
tragèdia quan, vora una carretera apareix el 
cos d’un religiós que han dut a passejar per 
assassinar-lo.

A la vora d’una carretera

Els peus a la cuneta
i el cap de cara al cel
jau mort un jove atleta
d’ulls blaus, cabell ros i roba neta
com el seu cor fidel.
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Les mans amb uns rosaris
enllaçades les té amorosament
i tan a flor de llavis
que hom diria que prega pels contraris
puix somriu dolçament.
Ha mort en els seus jorns de primavera
el cor ple d’il·lusions...!
Pobre jove! La vida que t’espera
et fa ben avorrir eixa primera
xopa de traïcions.

Un fil de sang li dóna
un tomb pel mig front...
ben bé sembla de màrtir la corona,
que a tots ens esperona
a morir al seu entorn.

Si la mare et sabia
en la cuneta estès
com, prompta volaria
i omplint-te de petons, els ulls clouria
puix no et pot fer res més.

Jove valent i generós sens mida!
Màrtir assassinat!
admirem ta constància i fe fornida!
Si t’han robat la vida
els rosaris no te’ls han pas robat!

Setembre de 1936

Una evident ironia tràgica es copsa de nou 
en els tres poemes que segueixen: el pri-
mer amb un evident sentit macabre de 
l’humor, el segon perfilant la barreja de 
revolucionari i lladre que va distingir més 
d’un dels anarquistes de la FAI, com la his-

tòria recent s’ha encarregat de demostrar, 
i el tercer amb una anècdota de tipus so-
brenatural. En tots tres poemes, però, es 
posa l’accent en la poca qualitat humana 
dels milicians.

Com si res...

- “Que no ho sabeu, companys? Fa dies
afusellaren En Quelet”.
Un diu: “En Quelet? i doncs què ha fet?”
- “És que patia de manies:
només haveu de calcular
que li han trobat en la cartera,
amb els bitllets, una filera
d’invitacions de combregar”.
- Ah, ah! Tots diuen satisfets,
com qui ha trobat la solució
al més difícil dels secrets.
- “I el Ramonet de la Ció?”
- “D’aquest no ho hem pogut entendre;
però he sentit dir al carrer Major
que alguns cops li van veure encendre
la pipa del Sr. Rector”.
- I convençuts contesten: Ah!
- “I el Jan d’Arenys sent dels de l’olla

Sortida a Montalbà, anys 1950. Arxiu J. C.
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com va ésser mort pels de la colla?
Sent un obrer no és veu tan clar!”
- “Aquest beneit per massa bo.
Quan es tractava de fer feina
i d’empunyar la mortal eina
ell s’amagava a un racó.”
I la tertúlia poca solta
primer féu: ah!, després féu: oh!
i s’atipà d’eixa cançó
que espaordeix com més s’escolta.

Octubre de 1936

L’enganyifa

- “Abans de prendre res dels altres
voldria perdre la salut:

primer em tallessin els dos braços
ans d’allargar-se a fer cap furt.
Sóc la persona més sagrada
per no tocar res de ningú.
Si els lladres tots pogués fer perdre
no en quedaria pas ni un!”
Així parlava un camarada
i fins semblava convençut,
però deixem parlar les obres
tot lo demés el vent s’ho endú.
Molt poc després d’aquesta arenga
s’entrava a casa el gran golut:
quatre pernils; vint botifarres
i tres tupins de talls amb suc.
Va “requisar” vuit matalassos;
de roba blanca tot un munt;

Orfeó infantil de Miralcamp dirigit per Mn. Jesús a la cantada de caramelles de l’any 1917. Arxiu J. C.
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una ràdio Philips de les bones
i a més un auto sempre a punt!
No creiem pas que sigui lladre
És que una fada li va dur.

Cabells de punta... 

(Va passar a Sant Esteve)

A un recó de l’església profanada
reunits en consell
passa comptes l’alcalde camarada
amb el seu comitè de desgavell.

I mentre discutien amb follia
dalt del cel dessolat
misteriosa esclatà una harmonia
que deixà el comitè enterbolinat.

- “Tothom, apa! que empunyi l’escopeta
i cap a dalt s’ha dit;
si el traïdor resisteix, descarrega dreta!
Agafeu-lo si es dóna penedit.”

Al voltant de l’harmònium vell es troben
apuntats set fusells...!
malgrat tot les tocades es renoven...
toca sol l’instrument, rient-se d’ells...!

Grocs com cera abandonen l’església
per no tornar-hi mai més.
Uns prenen oli... d’altres magnèsia
i es comprometen tots a no dir res.

Juliol de 1937

Per contra, els desastres i atrocitats de la 
guerra es concreten en un poema desola-
dor com el d’aquest pobre soldat ferit.     

El ferit

Ha lluitat no sap per què,
l’han ferit i no sap qui
gairebé no sap d’on ve,
només sap que ha de patir!

Sense braç jau i sospira
al costat de la mareta
que de fit a fit se’l mira
i li diu conformadeta:
- “És clar, fill meu, que et veuré
sense braç tota la vida!
mes... pitjor podria ser,
puix la guerra no té mida.
Si jo dos, tu un braç hi poses
i així ens donarem abraços;
el cert és que moltes coses
podràs fer sense els dos braços.”

La mareta així animosa
per a animar el fill que estima
s’esforça a semblar joiosa
quan son cor, fel regalima!

I el ferit amb valentia
amb esforç xuclant-se el plor,
fins somriu amb melangia
per a no augmentar el dolor
de la mare atribolada.
Mes en trobar-se tot sol,
sol per primera vegada
deixa esclatar el desconsol
del seu cor sense més treva
i així diu com qui treu flames:
- “Ai, la pobra mare meva
quan sabrà que no tinc cames!”
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Al llarg d’aquests anys amagat al Mont-
seny, mossèn Jesús Capdevila sembla que 
va passar moments difícils com el que 
reporta el poema Pres i lligat, del Quadern 
tercer. Hi narra la seva detenció per tres 
carrabiners que van dur-lo primer al Brull, 
a interrogar-lo, i més tard a Viladrau, on va 
romandre uns dies tancat en una mena de 
presó popular. Desconec, d’altra banda, si 
aquest poema de la detenció i empreso-
nament pot tenir cap relació amb un altre 
del mateix Quadern tercer, la temàtica del 
qual parla d’un escamot de condemnats a 
treballs forçats.

Ateses totes aquestes circumstàncies, no 
cal dir amb quin goig va celebrar el final 
de la guerra i la victòria dels qui havien de 
retornar les coses a la realitat de l’estadi 
anterior. En aquest sentit són prou signi-
ficatius els fragments que he triat del llarg 
poema Victòria!:

Victòria!

Per fi despunta l’aurora galana
que ens lliurarà el sol brillant de la pau!
Fes sonar l’orgue del bosc, tramuntana,
que ja desborda llum d’or el cel blau!

(...)

Vestiu’s de festa, muntanyes d’Osona!
Apa! Enriola’t Montseny blanquejat!
No veus que et donen ja l’enhorabona
el Tibidabo, Cadí i Montserrat?

Mentre els pobles salvats les banderes
hissen d’Espanya onejantes pels cims,

la pesta roja fuig vers les fronteres,
deixant darrere fogueres i crims!  (...)

  

DE NOU A BELLPUIG: 1939-1982

En un poema que mossèn Jesús va com-
pondre el 1980, amb motiu dels seus no-
ranta anys, Roses i espines,1 el poeta explica-
va que havia passat per aquest món ple de 
roses i d’espines, que ell hi volia collir roses 
que se li tornaven espines i que, si hagu-
és triat les espines, Déu les hauria pogut 
convertir en roses. Són imatges tòpiques i 
d’ús freqüent en la poesia religiosa. Tot i 
això, crec que poden servir per emmarcar 
l’actitud poètica de mossèn Jesús Capde-
vila en els darrers quaranta-tres anys de 
la seva vida. Potser sí que la victòria del 
franquisme retornava les coses al seu lloc, 
sobretot pel que fa la dimensió religiosa, 
però el prevere Capdevila també tenia 
molt arrelat al cor el sentiment que neix de 
la terra i que esdevé sentiment de pàtria. 
Com a bona part de l’Església catalana dels 
anys quaranta, el franquisme li va ser una 
nosa i una decepció. Per tradició, la ideolo-
gia religiosa era, a Catalunya, propera a la 
divisa carlina de Déu, Pàtria i Rei, que el 
nou règim franquista no acabava de tolerar, 
sobretot, en els punts que feien referència 
als sentiments patris i a la defensa i ús de 
la pròpia llengua.

7. El podeu llegir en el text d’Antoni Capdevila pu-
blicat en aquest mateix fulletó d’homenatge.
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A partir de la dècada dels seixanta del segle 
passat, la poesia de mossèn Jesús Capdevi-
la, a més de continuar fidel als sentiments 
religiosos, atenció al pas del temps i con-
templació de la natura, s’enlaira també en 
sentiments patriòtics com ho demostren 
aquests dos poemes: un, dedicat a la fla-
ma de la sardana, i un altre que ressegueix 
els episodis més destacats de la història de 
Catalunya.       

Parla la Sardana

Oh, que contenta avui respiro
en veure tants amics al meu entorn!
Tenia fred i ha arribat la FLAMA 
que m’escalfa com pa dins el forn.
Jo, la pubilla de Catalunya
desterrada m’he vist de molts llocs.

La Reina de les danses de casa nostra
arraconada he estat com “Ventafocs”.

He plorat i gemit en les festes
contemplant mon vestit destrossat
trepitjada la roja barretina
mon honest farbalà profanat.
I el meu ritme de dolça pregària
suplantat pel brogit xafogós
d’unes danses vingudes de fora
que pertorben la pau i el repòs.
Amics meus formem tots una anella
que ens uneixi i ens faci estimar.
una anella més forta que el bronze
que ningú, ni res pugui trencar!

Quan ens vegi, del cel Mossèn Cinto
quan ens miri el valent Guimerà

Celebració de la Revetlla de Nadal de Mn. Jesús Capdevila, l’any 1955. Foto arxiu AAPU
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ens diran: “Endavant, jovenalla
feu que creixi el jardí casolà
que nosaltres regàrem amb joia
adobant-lo amb esquinços del cor
puig temíem la gran fredorada
que ompliria la Pàtria d’enyor.
Morireu, si es morís la Sardana,
com es mor qui no sap respirar.
L’aire pur de les nostres muntanyes
és qui empeny Catalunya a dansar.

En oir aquestes veu d’energia
no sentiu revifar vostre cor?
És la Mare que a tots, fort ens crida
a guardar de la llar el tresor.
Guardonem-lo honorant nostra parla 
amb tendresa i respecte pregon.
Guardonem-lo enaltint la Sardana 
que és la dansa més bella del món.

Records sagnants

Catalunya, Terra enyorada
fidel i fèrtil Principat
on Déu passà en primavera
-com canta el nostre Guimerà-.
Més, en tes hores d’agonia
quan ningú et dava les mans
Catalunya, sola ploraves,
digues! qui et va consolar?
Fatídic mil set-cents catorze
Tràgic i trist Corpus de Sang!

En Pau Clarís, l’august Canonge
Cap de la Generalitat
el contemplem dalt les muralles

defensant nostres llibertats.
Si demanem als “segadors”
la llur bandera triomfal,
ens mostren sota un mantel negre
el victoriós Crist de Lepant.
Si diem: quina és vostra Reina!
ens direu: la de Montserrat.
La Moreneta que el rei Jaume
devotament cridà i pregà 
abans de conquerir Mallorca
agenollat sobre el cavall!

Davant d’aquesta vera història
ara jutgem, bons catalans:
per què voldrà algú punys enlaire?
per què adorar martells i falç?

Au! ciutadans, no perdem l’esma,
allò que és ferm no ha canviat.
Encara el Crist vetlla pels homes
i és patriòtic el clergat!
Floreix la rosa de sant Jordi
i abranda els cors l’alt Montserrat

No mor la fe de Catalunya
abans s’enfondrà el Principat.
Així ho ha dit Torres i Bages
el bisbe savi i català.

1977

Tothom qui el va conèixer sap que mossèn 
Jesús Capdevila duia Bellpuig al cor i va 
ser, en aquest sentit, un bellpugenc de pe-
dra picada. En homenatge a aquest noble 
sentiment, em sembla just tancar aquest 
paper i la breu antologia de la seva poesia 
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amb els rodolins que conformen l’auca dels 
carrers de Bellpuig: 

Auca de Bellpuig

De Bellpuig els Tres Turons

són l’escut. La Creu al fons.
El castell d’antiga glòria
l’inici de nostra història.
El Panteó és de tal renom
que no n’hi ha un altre en el món.
Carrer d’Homenatge als vells
Bon record! Que ho diguin ells.
A la plaça de Sant Roc

la sardana hi té el seu lloc.
Al vell carrer de la Font,
els qui hi eren ja no hi són.
L’Avinguda de Preixana

és de gent pagesa i sana.
Al carrer Balmes, què hem de dir?
- glòria als savis d’avui... d’ahir!
Som al carrer d’En “Pelayo”

Avui, qui el coneix tal jaio?
El tord carrer de la Creu

demana que l’adreceu.
A la plaça d‘En Bertran

sembla que un hom s’hi senti gran.
El carrer de Casanova 
dolça heroïna ens recorda.
La xica Barceloneta

és petita, però neta.
Carrer Martínez Anido

El més brillant, no cal dir-ho.
El carrer del Bullidó

es va morir... -el pobrissó-!.
El carrer de Bòrmio ens branda
del poble alpí l’abraçada.
El carrer d’En Sanfeliu

un bon lloc per fer-s’hi el niu.
Nou carrer de Verdaguer

de poesia verger!
Carrer La Diputació

no desperta l’atenció.
El carrer de Pompeu Fabra

ens fa estimar nostra parla.
Al carrer de Teixidors

si hi teixien, ara no.
Trencat carrer del Castell

de Bellpuig és el més vell.
Del Dipòsit el carrer
fent zig-zag, va travesser.



30

MN. JESÚS CAPDEVILA I MARTÍ

Mossèn Jesús Capdevila, organista 
 interessat per la cultura popular

Ramon Miró

ACTIVITATS FINS A LA GUERRA 

CIVIL

Jesús Capdevila fou ordenat sacerdot 
l’any 1915 i passà a ser vicari i mestre a 
Miralcamp. Allí sabem que recollí algunes 
cançons populars i també féu la música 
d’unes caramelles amb lletra del pare 
Isidre Griful, que estan datades a la Pasqua 
de 1918, en la qual segurament foren 
cantades a la població (se’n conserven les 
partitures amb el nom de “Camilleres”, 
com es coneixien antigament els cants de 
caramelles).

Al 1920, però, ja era organista beneficiat de 
l’església de Sant Nicolau de Bellpuig, i en 
aquest càrrec es mantingué fins a la mort. 

Abans de la Guerra Civil, veiem ben 
marcats en ell dos interessos, el de la 
formació catequística, musical i coral dels 
nens i l’interès per les cançons populars.

Com a organista, pogué encara, durant 
una colla d’anys, fer sonar el vell orgue de 
l’església parroquial, orgue que fou destruït 
amb l’incendi de l’església, i que ell descriu 
posteriorment en una de les seves llibretes 
de notes: “Es cremà l’orgue de 30 jocs i de 
2400 tubos, els més grans de 3 met. Uns de 
fusta, d’estany d’altres.”

Probablement fruit de la relació i de la 
influència de Valeri Serra fou el primer 
aplec de cançons populars que mossèn 
Jesús recollí i presentà a concurs a Lleida, 
l’any 1927, i guanyà el primer premi, ofert 
per la joventut republicana de Lleida. 
Per una llibreta manuscrita conservada, 
podem saber exactament quines cançons 
hi presentà i també el text introductori 
amb què les encapçalà, així com la resta 
de cançons que havia recollit i en aquell 
moment no presentà. 

El treball premiat duia el títol de 
“Cançons de collir aulives”, i constava de 
quinze cançons, melodia i lletra: “Punteta 
de sol”, “Fadrins que·n festegen”, “La 
presó de Lleida”, “A la vora de la mar”, 
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“La pastora galana”, “Son de San Martí”, 
“Matí de San Joan”, “Los vuit dolors”, 
“L’escriba”, “Cançó del gitano”, “Adéu 
violes i flors”, “Lo dia nou de Novembre”, 
“Lo Testament d’Amelia”, “Lo pardal” 
i “Mossen Joan de Vich”. Aquest era 
l’ordre precís de les cançons, tot seguint 
un cert ordre de les cantores, com podem 
observar que precisava en l’estudi sobre 
Valeri Serra (vid. infra). L’encapçalà amb 
un lema que són dos versos de Verdaguer: 
“Catalunya patria dolça / com se perden 
tes costums.” I amb un estudi, “Dos 
mots sobre el cant popular”, en què 
justificava presentar les cançons de collir 
olives i no altres de llaurar o de segar, 
perquè, deia, aquestes són les úniques 
que la maquinària agrícola encara no ha 
arraconat, puix que se segueix collint les 
olives manualment; tot i així, es queixava 
de la influència nociva de la ciutat, que 
porta als pobles els cuplets de moda, 
mitjançant el desgraciat manubri, i com 
que s’associa aquesta música a la música 
del ball, aviat s’enganxa i va prenent el 
lloc de l’autèntica música popular.

La seva relació amb el folklorista Valeri 
Serra i Boldú devia ser ocasional, puix que 
just quan s’instal·là ell definitivament a 
Bellpuig com a capellà, Valeri Serra era ja 
a Barcelona i només venia a temporades, 
a la vila. El seu germà, Josep, una mica 
més gran que ell i també sacerdot, sí que 
havia col·laborat més a Lo Pla d’Urgell i, 
pels seus interessos envers la fixació de 
la llengua catalana, havia publicat alguns 

Nota de Valeri Serra al seu fill Ignasi perquè copiï diverses 
cançons del recull de Mn. Jesús Capdevila (Arxiu J.C.)

Poemes presentats a Lleida el 1927 (Arxiu J. C.)
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Carta de Valeri Serra a Mn. Josep Capdevila, sobre les cançons aplegades pel seu germà Mn. Jesús Capdevila 
(Arxiu J.C.)
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articles d’observacions a la fixació fabriana. 
És també a través del germà Josep que 
tenim dues notes de relació de Valeri Serra, 
que s’interessà pel recull de cançons que 
havia aplegat mossèn Jesús. L’absència 
de mossèn Jesús en aquelles dates pot 
ser deguda al fet que ingressà al Noviciat 
de Gandia per entrar a la Companyia de 
Jesús (com informa Lo Pregoner, núm. 
175, Bellpuig, 4 de març de 1928, pàg. 9). 
A més, a la carta, Valeri Serra comenta a 
mossèn Josep que mossèn Jesús li havia 
llegit el treball introductori que féu a les 
cançons presentades a concurs, i li havia 
semblat força interessant.

Sabem, doncs, que el tractà i que seguí 

amb atenció les seves obres de folklore, 

com mostrà especialment, a la postguerra, 

amb el seu treball “Valeri Serra i Boldú 

i el Folklore Urgellenc” (El Heraldo de 

Urgel, núms. 34 a 38, Bellpuig, del vint-i-

cinc d’octubre de 1953 al tres de gener de 

1954). En explicar com recollia les cançons 

Valeri Serra, comenta que no sabia solfa i 

havia de memoritzar la tonada i després 

acudir a un músic perquè la hi passés al 

pentagrama, amb el perill que se n’hagués 

oblidat una part i hagués de tornar a fer 

cantar la tonada a la típica dona gran de qui 

la recollia (núm. 34, pàg. 10). 

Tot i que aquí no hi fa cap referència, 

i l’amistat i relació de feina de Valeri 

Serra amb Ramon Saladrigues i Oller, 

que sí que sabia de solfa i era més gran 

que mossèn Jesús, podia haver-lo encarat 

més cap a ell, també pot ser que en algun 

cas fos mossèn Jesús Capdevila qui féu 

de músic transcriptor de les melodies 

memoritzades per Serra. I fins potser 

també de col·laborador, puix que també 

ell recollí algunes cançons populars a 

Miralcamp.

En aquest mateix treball, mossèn Jesús 

comenta, en parlar de les cançons de 

collir olives, que: “«Punteta de sol» era la 

primera que s’oïa sempre en els oliverars 

de Miralcamp i Torregrossa. En canvi la 

cançó «Mossen Joan de Vich» (que fa 

referència a la guerra contra els moros) es 

cantava sempre a la posta, com molt be 

recordaran les nostres padrines.” (núm. 

36, pàg. 10).

Probablement fou també de la pròpia 

experiència de veure la decadència 

d’aquestes cançons populars, que acabi 

comentant: “Mes, tot aquest tresor 

va desapareixent ... ni arriben a oir-se 

aquelles delicioses cançons de bressol 

que ens havien adormit de petits, i que, 

al passar pel carrer, hom no sabia si era 

la mare o be l’àngel de la Guarda que 

cantava.

El nostre poble va deixant caure de les 

seves mans l’or preciós del seu ric Folklore, 

i va arreplegant uns bocins de vidre de falsa 

lluïssor inmunds i infectes. Pero amb el 

Folklore Catalunya perd un dels principals 
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ressorts de la seva espiritualitat.” (núm. 

37, pàg. 10).

I a l’últim apartat del treball, “Homenatge 
pòstum”, recorda com també Valeri Serra 
compongué, i que ell en guarda un autògraf 
que encara hem pogut veure nosaltres entre 
els seus papers: les cançons de pandero 
que Serra i Boldú compongué en elogi del 
bisbe d’Urgell Joan Benlloc, el 1912 (núm. 
38, pàgs. 9-10).

Tres anys després d’obtenir el premi en el 
concurs lleidatà, el nou d’agost de 1930, 
passaven per la vila el folklorista Joan 
Amades i el musicòleg Joan Tomàs en una 
missió de recerca cançonística de l’Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya. El 
rector els adreçà a l’organista, i aquest, 
mossèn Jesús Capdevila, els mostrà 
lletres i partitures de les obres que tenia 
recollides. Decidiren fer còpia de les 
que els interessaren i no cercaren altres 
informants. De fet, a l’informe consta que 
a Bellpuig no recolliren cançons.

Posteriorment, en el primer lustre dels 
anys trenta, trobem un nou tipus d’obra 
de creació, adreçada als nens i nenes com 
una activitat catequística més. Són els 
seus cants catequístics, en què componia 
la lletra a cantar, la música, els passos 
de dansa que calia que fessin i també la 
gestualitat. 

Es conserven en el seu arxiu cinc cants 
catequístics, els quatre primers numerats 
i datats:

I. La Creu. Març de 1934.

II. L’Eixerit. Setembre de 1934.

III. El Joc de les Cintes (per a nenes). Gener 
de 1935.

IV. L’Anyellet. Març de 1935.

V. (I el cinquè, no datat, però sí conservat 
complert:) Les Rates (Les ratetes, diu al 
pentagrama).

D’aquests cinc cants catequístics que 
inventà totalment, els dos primers li foren 
publicats a la revista Formació Catequística, 
el primer amb el títol “El Joc de la Santa 
Creu” (Any VI, núm. 108, octubre de 1934, 
pàgs. 207-211), i el segon amb el mateix 
nom de L’Eixerit (Any VII, núm. 114, abril 
de 1935, pàgs. 355-359).

Durant el període de guerra, mossèn Jesús 
Capdevila anà a refugiar-se en un poblet 
de muntanya, a la vora del Montseny, on 
féu també de mestre. D’aquest període es 
conserva en el seu arxiu un trencaclosques 
per a pàrvuls, perquè aprenguessin 
les lletres i els nombres, així com una 
llibreta on s’explica el funcionament del 
trencaclosques i es dóna les combinacions 
adequades per a fer cada figura.

També d’aquest període és la seva obra “La 
Creu de Matagalls. Chor a 5 veus mixtes”, 
que porta l’anotació: “Escrit durant la 
revolució roja del 1936”.
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Revista on publicà el primer cant catequístic i primera pàgina del cant (Arxiu J.C.)

Manuscrit que conté el tercer cant catequístic (Arxiu J.C.)
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Llibreta d’explicació del funcionament del trencaclosques, contenint també els models de cada lletra i de cada número, i 
capsa amb el trencaclosques fet amb peces de fusta (Arxiu J.C.)
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LA REPRESA DE POSTGUERRA

A la postguerra, torna a Bellpuig i continua 
la seva tasca eclesiàstica. Assumeix, 
especialment, la revitalització de la 
confraria del Sant Crist i la de la congregació 
de la Verge dels Dolors. La seva dedicació i 
l’orientació de l’època portaran que el tipus 
de folklore dominant a què es dediqui sigui 
el folklore religiós, això sí, en català.

Hi ha una colla de partitures datades 
dels anys quaranta i cinquanta, de música 
religiosa; aquí ens interessen especialment 
les referides a cants populars (encara que 
siguin sovint d’origen culte), com són els 
goigs.

Quant a la Verge dels Dolors, s’hi conserva 
“Los set Dolors”, goigs antics retirats, 
reconstruïts per Mn. Jesús Capdevila. 
I també el quadern amb les lletres i 
melodies de: “Septenari dels Dolors, núm. 
7. Set lletretes a dues veus desiguals i 
acompanyament d’orquestra (...) inspirat 
en motius populars, pel congregant Jesus 
Capdevila, pbre. Organista de Bellpuig. 
Bellpuig, abril de 1941.” Porta el Nihil obstat 
o autorització eclesiàstica, emès a Solsona 
el quatre de febrer de 1951. I encara els 
“Goigs i pregària a la Verge dels Dolors”.

D’altres goigs en què compongué lletra 
i música o simplement els adaptà i 
harmonitzà en aquests anys, són:

“Goigs del Santcrist de Bellpuig. Populars 
i harmonitzats a 4 veus mixtes. Per Jesús 

Capdevila, pbre. Bellpuig, agost de 1941.” 
Posteriorment preparats en una altra 
harmonització: “Goigs del Sancrist de 
Bellpuig, a dues veus mixtes i orgue. Lletra 
popular. Nihil obstat, Solsona, 4 febrer 
1951.”

“Goigs de Sant Isidre Llaurador, que 
es venera en la Parròquia de Bellpuig. 
Adaptació i acompanyament de Jesús 
Capdevila. Bellpuig, maig de 1951.” Porten 
Nihil obstat de Solsona datat el vint-i-tres 
de novembre de 1951.

“Goigs del Gloriós Sant Roch. Lletra 
popular; adaptació i acompanyament per 
Jesús Capdevila. Bellpuig, agost 1950.” 
Porten el Nihil obstat de Solsona, del vint-
i-tres de novembre de 1951.

“Goigs al patriarca S. Joseph, amb 
harmonització a dues veus i orgue.” Amb 
Nihil obstat de Solsona, del vint-i-tres de 
novembre de 1951.

“Goigs de la Puríssima. Mn. Jesús 
Capdevila.” Amb Nihil obstat de Solsona 
datat el vint-i-vuit de novembre de 1951.

En ocasió de la recepció de la nova 
imatge del santcrist esculpit a Bormio 
per l’escultor Jaume Perelló, participa en 
els Jocs Florals que se celebren a la vila i 
guanya un premi d’investigació històrica 
sobre la imatge i la confraria, “El Sant 
Crist de Bòrmio” (reproduït a Jocs Florals 
de Bellpuig. MCMLIII, Barcelona, 1953, 
pàgs. 29-48).
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Quadern de música del septenari dels Dolors i partitura dels goigs antics “Los Set Dolors” (Arxiu J.C.)
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En aquesta mateixa línia, trobarem també 
que fou autor d’una nova Novena del Sant 
Crist de Bellpuig (vingut de Bormio), datada a 
Bellpuig, a l’agost de 1959, que ha restat 
mecanografiada.

En teatre religiós de tipus tradicional, 
veiem el seu interès en compondre i en 
harmonitzar per a representacions, tant de 
grups infantils com dels nous grups teatrals 
d’Acció Catòlica. 

El diumenge, vint-i-nou de març de 1942, 
la Joventut Femenina d’Acció Catòlica 
representava Les dones de la Passió. Misteri de 
dolor al local d’Acció Catòlica, amb música 
de mossèn Jesús Capdevila. 

L’any 1954, publica, editat per la impremta 
Saladrigues, el quadern Revetlla de Nadal, 
amb una colla de nadales catalanes 
harmonitzades per a cant i piano, i 
comentades. L’obra fou representada a la 
població de manera immediata.

En aquesta mateixa línia, té la composició 
de lletra i música d’uns pastorets bíblics 
amb el títol d’Emmanuel, que probablement 
foren també representats.

També, com a acte còmic per a infants, té 
l’obra En Falugueta, representada per Sant 
Jaume de l’any 1948, com a un acte més 
de la celebració del final de curs de l’Escola 
Santa Creu. Més endavant li fou publicada a 
la revista L’infantil, del Seminari de Solsona, 
amb el títol La facècia d’en Falugueta (Tàrrega, 
impremta Camps i Calmet, 1961).

Les altres obres teatrals seves són més de 
tipus literari i cal estudiar-les amb la seva 
poesia.

L’any 1956, publica a Lleida, dins el 
Patronato José Maria Quadrado de 
Estudios Locales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (el CSIC), i 
a la secció Cancionero popular, el treball 
Les cançons de collir olives. Primera sèrie, on, 
després d’un pròleg en castellà, com era 
preceptiu a l’època, dóna, amb alguna 
variació en l’ordre, dotze de les quinze 
cançons que havia presentat al certamen 
de l’any 1927 (només queden fora “Cançó 
del gitano”, “Lo dia nou de Novembre” i 
“Lo Pardal”). Hi ha una breu introducció 
a cada cançó (també en castellà), el 
pentagrama amb la melodia, la lletra 
i l’anotació final del lloc de recollida 
(cinc a Miralcamp, tres a Bellpuig i una 
a Torregrossa, a Vilagrassa i a Sant Martí 
de Maldà).

LA VITALITAT CULTURAL DELS 

ANyS SEIxANTA I SETANTA

En aquest període trobem que fa una sèrie 
de goigs nous, lletra i música, alguns per 
renovar els ja existents i altres introduïts 
de nou.

Dels primers, serien els “Goigs de San 
Isidre Llaurador / que es venera en la 
Parròquia de Canyet de Badalona” (sense 
data en la primera edició i amb data de 
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1968 en la segona i la tercera) i “Goigs de 
Sant Isidre Llaurador / que es venera en 
la Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig” 
(sense data en la primera edició, peu 
Saladrigues-Bellpuig, i amb edicions de 
1971 i posteriors), amb mateixa lletra 
i música,  variant tan sols la referència a 
l’última estrofa: “beneeix Canyet, ton 
poble” / “beneeix Bellpuig, ton poble”. 
També reprodueixen uns i altres goigs el 
mateix dibuix del sant.

Dels segons, els “Goigs de Sant Miquel 
(Seana). A una o dues veus ad libitum.” 
Partitura que porta el Nihil obstat de 
Solsona, el quatre de febrer de 1967, i goigs 
editats per Saladrigues-Bellpuig. 

I també els “Goigs de Santa Cecília 
(Castellnou de Seana, festa 22 novembre 
1976.” Amb lletra i música de Mn. Jesús, 
i partitura musical signada al setembre del 
mateix any; se’n féu edició conjunta amb el 
programa de les festes.

L’any 1975, publica a la càtedra de Cultura 
catalana Samuel Gili i Gaya, de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Parlem del cant 
popular, que ve a ser el seu segon recull de 
cançons populars publicat. A la introducció 
aporta la valoració del cant popular feta 
per importants figures, com Pau Casals, 
mossèn Jacint Verdaguer i especialment 
Joan Maragall, de qui reprodueix la carta 
que envià a Valeri Serra pel seu aplec de 
cançons de pandero i que fou publicada 
com a pròleg d’aquest aplec, a l’edició de 
1907. Després presenta un aplec de catorze 
cançons; són dues de l’aplec de 1927 que no 
havia inclòs a l’edició de 1956 (la “Cançó 
del gitano”, ara titulada “El gitano”, i  “Lo 
dia nou de Novembre”, ara “El dia 9 de 
novembre”), i dotze més, en bona part 
procedents d’una llibreta recull que ja 
era d’aquella primera època dels anys vint 
(són: “El Diumenge de Rams”, “L’amor 
que jo declaro”, “A buscar cuscurrulles”, 
“A la Palmera”, “Era una tarda de festa”, 
“A la vila de Tolosa”, “Fes-te enllà, Maria 
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hermosa”, “Glossa del Rosari”, “Sant 
Jaume, patró d’Espanya”, “La Urbana”, 
“Don Arquín i “Don Buesco”). També hi 
posa a l’inici un breu comentari, després la 
melodia i tot seguit la lletra. En aquest cas, 
però, no apunta on fou recollida cada una.

Especialment el segon lustre dels anys 
setanta, després de la mort de Franco, hi 
ha un període important de revitalització 
de festes populars (Carnavals, focs de 
Sant Joan) i de decidida catalanització de 
publicacions i, a finals de la dècada, de 
l’ensenyament primari i secundari (ambdós 
nivells amb centres a la vila).

Mossèn Jesús Capdevila farà freqüents 
col·laboracions a El Heraldo de Urgel, tant 
d’articles sobre fets històrics de la vila com 
per recordar llegendes de la població (amb 
la secció que esdevé característica: Apunts 
de l’avior), o, finalment, comentar formes 
lingüístiques pròpies de la nostra parla. 
També és en aquests anys que publica 
l’auca de Bellpuig (El Heraldo de Urgel, 
núm. 428, Bellpuig, 4 de setembre de 
1976, pàg. 19).

Pòstumament, s’ha ressaltat la seva 
dedicació a la música amb el fet de posar 
el seu nom a l’Escola de Música de la vila, 
i, l’any 1997, ha aparegut, subvencionat 
per l’Ajuntament de Bellpuig, el volum 
Jesús Capdevila (1891-1982). Obres corals, 
Federació catalana d’entitats corals, 
publicació núm. 1193 (Lleida, 1997), amb 

un estudi biogràfic fet pel seu nebot Antoni 
Capdevila i disset obres en partitura, en 
edició d’Enric Navàs, cap de l’equip tècnic. 
Hi ha obres de les ja editades en els reculls 
anteriors, però també n’hi ha de noves, 
alguna de procedència estrangera (com 
“La minyoneta”, tradicional polonesa) 
i alguna altra en què harmonitza alguna 
cançó d’autor conegut (com “El rei de 
Birondón”, d’Apel·les Mestres, i “El cant 
del poble” de Josep Maria de Sagarra, ja 
musicada, però en què mossèn Jesús en fa 
la versió coral).

Sense datar, han quedat també en el seu 
arxiu alguns apunts d’altres matèries 
d’interès etnogràfic i musicològic, com són 
un recull de “xistos”, un breu apunt de jocs 
de nens i un text una mica més elaborat 
sobre els tocs de campana a Bellpuig (que 
donarem íntegre properament).

Tot plegat dóna la imatge d’una persona 
que no només valorà i recollí dades de la 
cultura popular urgellenca prou valuoses, 
sinó que també contribuí eficaçment a 
ampliar-la i renovar-la, en especial a l’àmbit 
del folklore religiós, amb adaptacions 
i renovacions de lletres i músiques de 
goigs, vetllant pel manteniment d’algunes 
tradicions religioses com és especialment 
la festa dels Dolors, i amb una colla d’altres 
activitats complementàries. Calia, doncs, 
recordar-lo amb un quadern de “Gent de 
casa” per mèrits sobrats.
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Quadern de partitures dels goigs del Sant Crist de Bellpuig i quadern dels goigs del patriarca Sant Josep (Arxiu J.C.)
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