DADES BIOBIBLIOGRÀFIQUES DE BERNAT CAPÓ
Antoni Prats

1928: Naix a Benissa (Marina Alta) el 27 de Febrer a la Placeta Vella, de
pare xofer de l’empresa d’autobusos “La Unión” i mare modista.
1934: Comença la seua etapa escolar a l’escola pública de Benissa.
1936: En esclatar la Guerra Civil, la família es trasllada al camp, a la caseta
de la seua propietat al Tossalet.
1937: El seu pare, Tomàs Capó Ivars, militant del Partit Socialista, es
nomenat alcalde de Benissa. El 1939 deixa el càrrec per incorporar-se al
front. Al port d’Alacant cau presoner i ingressa al camp de concentració
d’Albatera. Se’l condemna a mort i se li commuta la pena per 30 anys de
presó.
1939: Viu a Santa Pola amb el seu oncle Bernat, que feia de torrer al far.
1941: Reincorporat a Benissa, té com a mestre d’escola l’escriptor alcoià
Jordi Valor i Serra, que el va iniciar en el descobriment de les pròpies
arrels.
1944: Reemprén al col.legi del Escolapis de València els estudis del Batxillerat, que havia iniciat per lliure a Benissa.
1945: El pare de l’escriptor seria alliberat però es trasllada amb la seua
família desterrat a València.
1948: Es matricula a la Facultat de Dret (Universitat de València), però
per imperatiu econòmic ha d’abandonar aviat aquests estudis i de començar a treballar d’administratiu a la mateixa empresa d’autobusos que son
pare.
1949 (?): Funda a Benissa, amb alguns paisans, el setmanari satíric El
Garbell (a ciclostil, més de 50 números), que dirigirà fins a la seua desaparició.
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1950: Entra a formar part de l’equip de redacció del diari Levante, amb
una pàgina setmanal dedicada a la Universitat. Així entra en contacte amb
Vicent Ventura, Joan Fuster, Josep Iborra i mossén Josep Espasa
1952: Entra al diari Jornada, on s’encarrega d’una secció literària que
signa amb pseudònim.
1955: Servei militar a Palma. Col.labora amb el diari Baleares. Coneix
Camilo J. Cela.
1956: Es nomenat Cronista oficial de Benissa.
S’inscriu al Partit Socialista.
“La Unión” el trasllada a Alacant, on entra al diari Información, alhora que
farà de corresponsal dels diaris Levante y Jornada, RNE i l’agència EFE.
Col.laborarà amb el setmanari La Marina i el periódic esportiu Marcador.
En aquesta ciutat travarà amistat amb els escriptors E. Cerdán Tato, J.V.
Mateo i Eduardo Trives.
1957: Matrimoni amb Lolita Tur Cardona.
1958: Viatge a L’Exposició Universal de Brusseles. Escriu Viaje a la
Expo.
1959: Viatge a Itàlia.
1966: Abandona el diari Información. Entra en la redacció de Primera
página, diari dirigit per J.J. Pérez Benlloch.
1971: Mort del pare.
Abandona la col.locació a “La Unión” i es trasllada definitivament a Benissa, on haurà de treballar per al món empressarial de la construcció i
la jardineria.
Viatges a Rússia, Anglaterra, Alemanya, Suècia i Dinamarca.
1975: Mort de la mare.
Marca l’inici d’una etapa especialment creativa com a escriptor.
1979: Estampes pobletanes.
Regidor (PSPV) de l’Ajuntament de Benissa fins al 1991.
1980: Espigolant pel rostoll morisc (Pròleg de M. Sanchis Guarner) i Rèquiem per una amistat (Pròleg de Josep Iborra).
1983: Benissa, crónica de un pueblo (Pròleg d’Enric llobregat).
Diez personajes mironianos (Pròleg de Juan Gil-Albert).
El rossinyol del pou d’avall.
1986: La criminala.
El cant de l’alosa.
Reprén la col.laboració regular amb la premsa, mai del tot abandonada,
amb els diaris Información i Mediterráneo.
Engega la publicació del periódic mensual El poble de la Marina, que es
mantindrà fins el 1991.

1987: Cronicó del sisé (Pròleg de Ricard Blasco).
1990: El teuladí utòpic.
1992: Costumari valencià I.
Carniceros 6.
On ets, Gigi?
1993: Pleniluni.
1995: Costumari valencià II.
1999: Creació del Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular.
2000: “El reiet llibertador”, dins d’AA. DD., Un pont al sud, MACMA,
Ondara, pp. 7-29.
2002: Terra de cireres.
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Amb Oscar Esplà a Alacant (Setembre de 1959)
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