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Manuel Capdevila i Font és un animador cultural i musicògraf
de prestigi nacional i internacional. Ha dedicat la major part
de la seva vida a les Joventuts Musicals i ha participat en la
creació de nombroses entitats, fundacions i concursos musicals. Aquest volum fa un recorregut pels esdeveniments i els
noms més importants de la música clàssica catalana, espanyola i internacional dels anys 1952 al 1976, a través dels
seus records i de la documentació que ha anat recollint al llarg
del temps.
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Nascut a Barcelona el 1931, és animador musical, traductor
i musicògraf. Ha estat vinculat des de l’origen a Joventuts
Musicals de Barcelona, on ha exercit diversos càrrecs.
Fou director del Festival Internacional de Música de
Cadaqués (1970-77), fundador i director del Centre d’Estudis
Musicals de Barcelona (1977-82), vicesecretari de la Junta
Rectora de l’Orquestra Ciutat de Barcelona (1967-71) i secretari general i del jurat del Concurs Internacional de Cant
Francesc Viñas (1963-71 i 1972-95, respectivament). Va tre
ballar per al Concurs Internacional de Cant Jaume Aragall
(1994-2008).
Com a musicògraf ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades; també ha traduït més de cinc mil lieder i
diverses obres de l’alemany i el francès. Va col·laborar en la
biografia del seu amic Eduard Toldrà i és autor de diversos
llibres de l’àmbit musical. Ha rebut, entre altres guardons, la
Creu de Sant Jordi, la Gran Creu de la República Austríaca i
el Premi La Flauta Màgica del Mozarteum de Salzburg.
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