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janmc Marques amh amics i familiun. cnirc cils
el sen gcriim mossí'n Miqucl. rccior d'Amcr.
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uiín hi pohkició de Cassii Je l;i
Selva va retre un homenatye
al Doctor Marqués, ningú no
|.'u;.iifi Miposar que mig any després ens
havia de deixar per sempre. En aquella
ocasió vaig publicar un article al diari
El Puní on parlava d'en Jaume Marqués i Casanovas com d'un hume bo,
que és com sempre el vaig coneixer.
Alcsbores deia, I ara m'hi refermo una
vegada mes, q u e una de les cuses
importants de la meva vida ba estar
coneixer el Doctor Marqués, millor
dit el bon amic en Jaume Marqués i
Casanovas.

Sé que aquell article va sorprendre moka gent. Pero ell i algún altre
seu company pie d'bumanisme, com
Mn. Fuentes, m'abra^aren per les quatre ratUes de Tescrit. N o van ésser
pocs els qui es preguntaren com podía
b a v e r - h i una relació d'amistat, un
entenimenr, entre el canonge de la
C a t e d r a l de G i r o n a I j o , q u e t a n
allunyac m'be mostrar de l'Església
ctim a insrirució, fins al punt d'baver
sol-licitar, i obtinyur, la retirada del
crucifix de les sales del Paiau de Justicia de Girona. Per ais qui solament
entenen d'aparences, aquella amistat,
aquell entendre's enrre el canonge i el
laic era incomprensible.
El Docror Marqués passá la seva
vida Iliurat a l'Església i compagina la
seva vocació eclesiástica, és a dir la
difusió de la doctrina apostólica, amb
l'altra vocació, la de l'esrudiós (.le la
historia i molt c o n c r e t a m e n t de la
historia de la nostra ciutat. En el seu
estudi, i cree que aixo és una demostració de la seva grandesa, no es limita
a qui tenia el mateix concepre religiós
que ell, sino L|ue posa un gran amor a
compremlre i ditondre el i.]uc fou el

món jueu a casa nostra. Gracies a ell
s'ha conegut el barri jueu de la ciutat
de Girona, s'ha sabut el que es visque
dins el cali de la nostra ciutat, i també
mil i un detalls que solamenr qui es
passa hores i hores en la invesrigació
histórica deis mes vells documents por
treure a la llum.
Aixo sol ja seria important, estudiar i comprendre els altres, els diferenes. Pero hi ha mes coses, moltes
mes. El Doctor Marqués no solameni
Cenia aquesta obertura (.l'esperit i de
cor en els papers, en l'estudi, sino que
aixo li sortia innat, del fons del cor,
en la seva vida quoridiana. Ara us voldria parlar d'un viatge que férem junrs
a Israel, ja fa bastants anys, on ell volgué coneixer els llocs per on la seva
créenla li deia que havía passat el seu
C r i s t . Pero no menys e n t u s i a s m e
mostra com a home a coneixer, parlar,
compartir idees, en definitiva, entendre's amb gent que res tenia a veure
amb el seu Crist. El cor del Doctor
Marqués estava per damunr de tota
ideología, de tota créenla i era bo de
veure'l parlar i entendre's amb rabins
amb els quals acabava abra<;anr-se.
Abrai^ada que donava a entendre que
rhome, rhome bo, l'home que ha arribat a la c o m p r e n s i o , té uns valors
fonamentals que están per sobre de
creences particulars o partidistes.
Pero aquesta actitud no li he vist
al D o c t o r Marqués s o l a m e n t en el
referir viatge. Son moltes les persones,
molts d'ells verirables savis, que he
acompanyat a l'arxiu de la Catedral,
perqué coneguessin i poguessin parlar
amb qui n'era l'arxiver, amb qui coneixia tor allü, rot aquell món de documents, i els pogués guiar en alió que
biiscaven. Sempre hi bagué una cons-

Revista de Girona / núin- 158 iiiniti - ¡iiny \^9^

tant: el Doctor Marqués els orientava,
el Doctor Marqués sabia encaminarlos en les seves investigacions, el Doctor Marqués els omplia de ciencia:
pero toes sortien admirats de la senziUesa, de la bonhomia, en definitiva,
del cor d'en Jaiuiie Marqués i Casanovas, que era capaí; de posar humanisme
en els mes rancis documents de l'arxiu.
No, és cvident que el seu món de
l'Església no és el meu món, que el seu
món de la investigació histórica, no és
el meu nión; pero sí que hi havia uns
punts de conracre enrre nosalrres dos.
Tt)ts dos senti'em la llum que es filtra
dins la Catedral de Girona i a tots dos,
cadascú des de la seva posició, aquesta
llum, L|ue a mi em rectirda la del mar
de la meva Tossa i a ell li recordava la
que es viu en els hoscos de la seva
Madremanya, ens feia, simplement,
estar bé. A tots Jos ens agradava la
pau que es viu en el cor quan ens
asséiem en un banc de la Catedral de
Girona. A ftits dos ens feia viure l'harmonia que se sent dins la Catedral de
Girona. Tots dos ens enamoraren! de
la Catedral de Girona, pequé en ella
s'hi esta bé, perqué eii ella s'hi viu la
llum, perqué en ella s'hi sent í'barmonia en el cor. Potser aquest és el punt
de c o n t a c t e sobre el qual es tonamenta una amistat per sobre d'idees i
creences; perqué al Doctor Marqués, a
en Jaume Marqués i Casanovas, l'interessá per sobre de tot sentir la llum
que es filtra pels virralls Je la Caredral
de Girona, senrir la pau i viure l'harmonia que es troha en el seu interior,
perqué en el fons busca i troba Tharmonia en el cor de l'home.
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