
SESSIO INAUGURAL CURS 1992-1993:

JOSEP M. CAPDEVILA

La Junta Directiva do la Societat Ca-
talana de Eilosofia va decidir dcdicar la
sessio inaugural del curs 1992-1993, ce-
Iebrada el 29 d'octubre de 1992, a la fi-
gura de josep M. Capdevila (Olot,
1892-Banvoles, 1972), afcgint-se aixi a
un seguit d'actes commemoratius que
amb motiu del centenari del seu naixe-
ment prctenicn donar-li cl Hoc que Ii
pertoca en la nostra memoria col-lectiva.

L'actual Societat Catalana de Filoso-
fia cs continuacio de la que l'any 1923
fundaren Ramon Turro, Joscp M. Llo-
vera, Lluis Carrcras, Jaume Serra Hun-
ter, Georges Dwelshauvcrs, Pere Martir
Bordoy Torrents, Alexandre Gali i Jo-
sep M. Capdevila. No es estrany, doncs,

quc la Socictat organitzcs aqucst acte
que, en paraules del seu President,
Dr.jordi Sales, era '<un bon excrcici de
memoria i agraiment que refocara cis es-
for4os de tots els que volcm que la vida
filosofica a Catalunya es desplegui sota
el signc dc la continuitat i 1'esfor4 sem-
pre renovat i sempre ancorat cn una me-
moria d'un esfor4 de lucidesa».

La 11i46 pronunciada pcl Dr. Jordi
Giro tracta sobre el tema ,Josep M.
Capdevila: una filosofia de I'ordre i
l'harmonia-. Segons el ponent, aquest
aspectc constitucix una de les caracteris-
tiqucs principals de la filosofia de 1'olo-
ti. Per a Capdcvila, una screna reflexio

ontologica ens mcnara a dcscobrir l'or-
dre i 1'harmonia del mon i de la filoso-
fia. El conreu de la filosofia ens ha de
dur al desig do resituar la nostra vida en
rclacio amb el mon: la filosofia no es al-
tra coca que l'estudi do I'harmonia. Or-
dre i harmonia quc poden portar a la
contemplacio amorosa de Dcu. (Vegi's,
per a mcs detail, Josep M. Capdevila, Els
principis de la civilitzacio, Barceloncsa
d'edicions, 1992, Ilibre que recull una
scleccio dels sous assaigs i articles, amb
una introduccio de J. (;iro. his aspcctes
biografics estan especialment tractats a
M. Serrahima, Josep M. Capdevila. As-
saig biografic, Barcino, 1974). Josep M.
Capdevila no abandona mat la recerca fi-
losofica, pero la conjuga amb una im-
portant activitat periodistica, col-labo-
rant amb molts diaris i revistes i dirigint
cl diari El Mati», activitat quc se ccn-
trava en la preocupacio social, filosofica
i rcligiosa, atent tambc a les questions Ii-
teraries i politiques.
En la sessio va intervenir tambe Mn.
Joan Carreres, que fa vint anys que tre-
balla ordcnant i complctant, cn la mesu-
ra del possible, I'arxiu del filosof, del-
mat per la gucrra. Mn. Vicen4 M. Cap-
dcvila agrai en nom do la familia la de-
dicacio de la sessio inaugural a la memo-
ria del scu part i la tasca do la Societat
en la recuperacio i revaloritzacio del
nostre passat filosofic.

J.M.M.
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