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Carrer de
Jaume Marqués

A

is s e u s S5 ü n y s . el d o c t o r J a u m c M a r q u e s i
CasíLiiüvüs ha actíiisc^Liii un lujiior iiiíVet|üciil: el de
teñir un c a n c r anih el scu mini a la cinlat de
Girona, de Ui qiial és Cronista Oíicial.
Son. efeclivamcnt. beii poques lei^ persones que han pitgut i'ebrc
en vida aquest recoiieíjtement municipal. En aquesl cas, la distinció és tan mercscuda eoni indiscutible: el doctor Marqués ha
resseguit pam a paní cls principáis indE*cts cJutadans, n'ha estudial pacientment eis on'gens. n'ha observat les transforniíieions
i, com a fruit de la seva recerca, ha pogiil publicar dotzenes
d'arlicles que. degudamenl íiplegals i ordenáis, han donai eos a
quali'e Ilibrcs i a un cint|ue en proccs d'cdició. Llibres que l'cxit ha leí ja inlrobables,
pero que son de lectura i de consulla obligades. plens d'inforniacions erudites, de
Iroballcs inedites i d'cvocacions sensibles,
com una guia en profundilat pels secrets de
Girona.
Pero el doctor Marques és molt mes
que el Cronista Oficial de la Ciutal. i per
aixo i'assignació del seu nom a un caiTcr ha
coincidit amb un honienatge d'un altre
abasl; el que li han iributat, sola el patrocini del Consell Comarcal del Girones, els
organií/.aLlors de les Pestes Populars de
Cultura Pompen Fabra, en hi seva vinl-itresena edició celebrada a Cassá de la
Selva. Un homenatge «per la seva lasca en
lavor de la cultura, la hisltiria i la Mengua
del país>>.
A la í'esta de Cassíi, el dtícior Enric
Mirambell va ser l'encarregat de glossar
públicamenl la figura de rhomcnaijat. en el
scu triple vessanl d'hiune. d'inlcl-lcclual i
de ca|Dcll;V El prcsident del Parlamenl de
Catalunya va presidir l'acte, i el doctor
M a r q u é s , voltal c o r d i a l m e n t pels seus
ainics. va agraii' a m b s e n z i l l e s a i bon
humor el iribut a «una vida Marga, aixo sí,
pero obscura i silenciosa, que nomcs s'ha
convcrtil en ilOustre gri^icies a aquest acle desproporciónate.
Ara. el doctor Marc|i.iés. canonge de la Seu. ex-professor del
Seminan, ex-direclor del Vluseu Dioccsi:i, arxiver emérit de la
Catedral, consellcr de rcdacció d'aquesta Rcvisía. ha tornal discretamenl a la quietud deis papers, a la fecunditat d'una feina
que no adniet Jubilacions. a la sercnital d'una vida rica en inquietuds i plena de sentit. En un Indret de la Girona nova, un
tros de terreny amb prou feincs urbanit/at portara el nom tic
Jaume Marqués. A poc a poc, s'hi aligaran a banda i banda, dclimitant-Ut. les «cases noves» del seu segon cognom. Aixf lindra
assegurada on vida una doble perennitat: la tle la seva obra i la
del seu nom, vincula! al creixenient de la ciuuil en la qual i per
a la qual ha viscut.

Revista de Girona / núm. 149 novembre - desembre 1991

