L’ Amic, el Mestre i el Pastor
Ens ha deixat l’Enric Capó i Puig, pastor protestant i un gran biblista

Va néixer a Maó, l’ any 1930, en el si d’ una família amb una llarga tradició de
servei a l’ església. El seu avi va ser pastor a Menorca i Mallorca, i el seu pare i dos
oncles foren també pastors, tant a ses illes, com a Barcelona.
Va cursar els seus estudis de Teologia al Seminari Evangèlic Unit de Teologia de
Madrid i en el Handsworth Methodist College de Birmingham. Va ser ordenat al
ministeri pastoral l’ any 1955, i ha servit com a pastor a varies esglésies de
Barcelona, i, de manera més perllongada, a la comunitat del carrer Tallers, 26,
durant 23 anys.
Ha estat un dels gran referents en el món protestant de les últimes dècades, amb
una sòlida formació teològica, combinada amb unes qualitats personals
excepcionals. Això s’afegia a la seva capacitat de treball i al seu compromís
inesgotable en la dedicació a la tasca pastoral al servei de l’ Església Evangélica de
Catalunya (I.E.E.).
Ha esdevingut per a molts de nosaltres l’ Amic, el Pastor i el Mestre. Viure al seu
costat ha estat una font continua d’inspiració personal; de renovar una i altra
vegada la voluntat del testimoniatge al servei del Senyor de l’ església.
L’Enric Capó serví en les tasques de direcció de l’ església durant 32 anys, ocupant
el càrrec de secretari 1er de la Comissió Permanent, i, posteriorment, en fou el
president, sense deixar en cap moment la seva dedicació pastoral a la comunitat
local.
En la seva qualitat de biblista va col·laborar amb la Institució Bíblica Evangèlica i va
publicar la traducció al català de l’ evangeli de Marc, i, anys més tard, col·laborà
amb l’ Associació Bíblica de Catalunya, fent part de l’ equip que va traduir i revisar
la Bíblia Catalana Interconfessional, que es va publicar de manera conjunta amb les
Societats Bíbliques Unides.
L’ Enric Capó va ser un ecumenista convençut. Va formar part fins al final del
Centre Ecumènic de Catalunya. Ens deixa una llarga llista de meditacions sobre l’
evangeli, un patrimoni que haurem de recollir i editar per a les generacions futures.

Sentim en el cor la tristesa de la seva absència, però també el goig d’ haver tingut
el privilegi de tenir-lo al nostre costat durant molts anys gaudint de la seva
companyia i el seu mestratge.
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