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Vicen^-Maria Capdevila i Montaner

M

ossén Jaume Marques i Casanovas va néixer Tany 1906, al
si d'una familia cristiana de
pagés, a can Llach. Can Llach és un mas
situat en una fondalada de les Gavarres,
prop del santuari de la Mare de Déu deis
Angeís. Pertany a la parroquia de Sant
M a r t í Vel!, alesKores municipi de
Madremanya. En aquells anys, aquests
indrets, que ara ens son familiars i propers, quedaven distants i aiUats. Els qui
hi vivien no tenien els vehicles ni disposaven de les xarxes viáries d'ara.
La familia i els primers anys

La familia del Doctor Marqués, pcl
cantó del pare, Josep Marqués i Sala
{1870-1948), venia de Navata, on n'hi
ha noticies des del final del segle XVII.
Pero els avis patems del Doctor Marqués, Isidre i Caterina, a rúltim ter^ del
se^le passat, es van traslladar a Sant
Martí Vell, amb Iturs filis, Miquel, Josep,
i Enric; la mare del Doctor Marqués,
Maria Casanovas i Busquets (18671939), era de Madremanya, fdla de
Miquel, també de Madremanya, i de
Teresa, de Monells. El matrimoní Marqués i Casanovas va reñir set filis. El nostre mossén Jaume va ser el penúltim de
la colla, precedit per en Narcís, en
Miquel, la Carme, l'Enric i la Pilar, i
seguir per la Mercé. Li van posar el nom
de Jaume perqué va néixer el 24 de juliol
a les set de la tarda, quan l'Església celebrava ja, amb les Primeres Vespres, la
festa de l'apostol. Va rebre el haprisine
cinc dies mes tard a la parríx^uia LIC Sant
Martí. La llar era protiindament cristiana
i pietosa. N o solament s'hi resava el
rosari cada vespre, sino que a l'hivern,
mentre la mare prejiarava els esmor^ars,
se'n deia ja una parr. A mes, s'hi respim-

va una gran estima peí sacerdoci. Tant,
que tots els nois de la casa van passar peí
Seminari. Quan va néixer en Jaume, els
seus gennans Narcís i Miquel estudlaven
a la Preceptoria de Casa Missió de Banyoles -Uur onde, mossén Miquel Marqués i Sala, era missioner des de I'any
1895; en Narcís havia acabat el tercer
curs de Llatí í va seguir els estudis eclesiastics fins al primer de Filosofía, al
Collell; en Miquel, que aleshores havia
acabat el segon de Llatí, velé ciar que
aquesta era la seva vocació i fou ordenat
sacerdot a mitjan mar^ de I'any 1918 peí
bisbe Francesc de Paula Mas I Ollver.
L'altre germa, l'Enric, estudia dos anys
de llatí a Banyoles i a Girona, quan en
Jaume tenia tot just quatre o cinc anys.
En J a u m e , ais c i n c anys, feia
d'escola al santuari deis Angels, que
quetlava mes a prop de casa seva que la
parroquia, tot i que havia de fer un
quart de camí, costa amunt. Quan tenia
cap a sis anys, la familia es va traslladar
a Madremanya, a can RipoII, a\'ui can
Marqués. Ais set anys va comentar els
estudis a l'escola de Madremanya. Una
vegada que la seva mare va anar a
Pescóla per demanar com es portaven
els seus filis, el mestre va dir-Ii d'en
Jaume: «té molt de talent».

trienni de Filosofía, el de Teología i el
bienni de Mt>ral. Quan estudiava el primer curs de Moral, a mitjan mar^ del
1927, va rehre de mans del hisbe Josep
Vila Martínez la Tonsura i els Ordes
Menors, passos aleshores necessaris per
arribar al Sacerdoci. 1 I'any següent, el
mateix bisbe li conferia el Subdiaconat,
a la primeria de mar^, i el 22 de setembre el Diaconat. Tenia solament 21
anys, i calia esperar per poder rebre el
Sacerdoci. Per aix6 i perqué tenia bones
aptituds, va anar a la Universitat Pontificia de T a r r a g o n a a estudiar Dret
Canonic. L'any 1929 acabava el curs
amb el grau de Ilicenciat, i a Girona, el
16 de juny, a l'església de Sant Martí del
Seminari Conciliar, el hisbe Vila Martínez, l'ordenava sacerdot. Uns dies mes
tard, celehrava la primera missa a
Madremanya. El curs següent torna a
T a r r a g o n a , on acaba els estudis de
cánons, amb el títol de Doctor. Repassant les seves qualiticacions académlques de la Sala, Girona i Tarragona, ens
adonem que el mestre de Madremanya
va estar encertat quan digué que en
Jaume tenia molt de talent. Pero a mes
era un noi d'una voluntar tenag.

Els primers passos en l'exercici
del ministeri. Casa Missió

Els estudis eclesiastics
mossén Miquel Marqués i Sala va
deixar Casa Missió de Banyoles I'any
! 917 per prendre possessió de la parrói.]uia de la Sala. Allí, iles de la tardor de
I'any següent, va acolllr-hl el seu nebot
Jaume, que tenia onze anys, per ensenyar-li a ell tot sol -en régim de Preceptoria dependent del Seminari- llati i
retorica. En Jaume va estar-hi tres anys i
després va anar a Girona, on va cursar el
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Quan el Doctor Marqués va tornar
de Tarmgona, el bisbe Josep Carraña i
Inglés el va nomenar vicari tic Fornells,
I dt)S anys mes tard, \'icari de Llagostera. Tanmateix, el Doctor Marqués va
pensar t|ue potlria fer mes bé dedicanrse a la predicació popular. Tenia hen
pn)per l'exemple deí scu oncle, mossén
Miquel, que va estar vint-l-dos anys a
Casa Missió. 1 el nostre Doctor Marqués, superades les proves reglamenta61

\29]\

- - * MJ... ¿

-TI

m^j^
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ríes, va ingressiir-hi el 4 de sctcmhre de
1933. Casa Missió és iinn institiició de
la diócesi de Giriina, que ha di>nat i
esta donant hons fruits espirituals. Un
dominic exclaustrar, el pare Joan Planas, reuní un grup de sacerdots per a la
predicació a tes parroquies, i el bisbe
Florenci Lorente els dona un reglament. i els convertí en una institució
sota la dependencia de la Mitra. Quan
el Doctor Marques va entrar a Casa
Missió, hi trobá vint-i-dos companys.
Llurs tasques eren les missions, els
novenaris, septenaris o tríduums, els
sermons ocasionáis, les randes d'exercicis, els recessos... ¡ moltes horcs d'atendre confessions.
La brutal persecució religiosa del 36
va dispersar els missioners. El Doctor
Marques es va amagar a Madrenvanya,
junt amb el seu gemía mossen Vlitiuel.
La gent ho sabia, pero no deien res, perqué els estimaven. Sembla que un día,
en un cate de Bordiis, un ,L:rup d'exattats
parlava d'anar-los a matar. Potser algún
bon amic va advertir els capellans de!
riso que corrien. El Doctor Marques \'a
passar a Francia, i després el CRibem a la
diócesi de Toledo, com a cconom de
Paredes de Escalona (novembre de
1938), nomenat peí Dr. Gregori Modrego, bisbe auxiliar del cardenal Goma.
Acaba la Guerra Civil, es va obrir
de nou Casa Missió. Era l'estiu del 39.
Pero la manca de sacerdots exigí que el
Doctor Marqués tingues per un temps
cura de la parroquia de Vilabcrtran,
com a ecdnom. Fou aleshores t]uc es
recupera la creu románica, exposada
des de l'any 37 a la Maison Laffitte de
París. En aquella ocasit'i, el Doctor Marques féu vibrar el poblé en amor a Jesús
Crucificar. A! final de desembre de
l'any 40, el Doctor Marques fou desig-

nar capella de l'asil i de la comunitat de
les Germanetes deis Pobres de Girona.
Va ésser una nova experiencia apostólica, (.[ue el posii en contacte amb els problemes deis vells, ordinariament dcsemparats, i amb una comunitat de religioses exemplar. No pogué viure a Casa
Missió, pero continua la seva activitat
com a missioner, vincular a la insritució. fins cap a l'any 49(1), i encara que
j u r í d i c a m e n t a l e s h o r e s deixés de
pertanyer a Casa Missió, tota la vida va
diir en el cor la vocació de missioner.
Al servei de l'Església en el camp
del dret, de la docencia,
de la liturgia i de l'art
En l'Església, les tasques deis juristes, (.lels professors, deis directors de
museus i deis membres de comissions
eclesiastiques son necessaries, pero son
sovinc un treball ocult i m o n o t o n ,
ordinariament privat de les satisfaccions espirituals que proporciona el
tráete pastoral directe amb els fidcls. El
Doctor Marques exercí aquests oíicis
amb diligencia i constancia.
En el c a m p del Dret, va ésser
duranr rrenta-cinc anys JLitge pro-sinodal(2). Els jutges pro-sinodals parricipen en la decisió deis plets que es presenten ais tribunals eclesiastics. Del 40
al 47 va teñir l'ofici de promotor de
justicia (o fiscal) de la diócesi, a qui
c o m p e t e i x la defensa deis drets de
l'Església i el vetllar per al compliment
de la tlei en les causes eclesiastiques
contencioses i crimináis. Del 47 al 74
fou defensor del vincle. El defensor del
vincle ha d'advocar peí valor de l'ordenació sagrada o per j'existencia del vincle matrimonial, sempre que judicialmenr es qüesrionin. El 75, el bisbe
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Jaume Camprodon i Rovira rorná a
nomenar-lo defensor del vincle, i a mes
promotor de justicia subsrirut, carrees
deis quals no el van rellevar. Del 83 al
86, elegir peí capítol catedralici, fou
membre del Consell Presbiteral. El nou
Codi de Dtet Canónic va crear la institució del CoMegi de Consultors, que
ha d'intervenir en els actes d'administració e x t r a o r d i n a r i a , i ha d'elegir
Padministnií-ior diocesa en cas de seu
vacant. El bisbe Camprodon va nomenar el Doctor MarL]ues membre del primer CoMegi de Consultors de la diócesi (21/11/1984 a 09/01/1990) (3).
Peí que fa a la docencia, el Doctor
Marques fou protessor de! Seminari
Conciliar durant dinou anys (4), en
que ensenya diverses inatéries en els
cursos de Retórica i de Filosofía. Des
de l'any 48 forma part com a vocal, i
des del 53 com a secretari, d'una junta
encarregada de la tormació pennanent
deis sacerdots (5).
Quant a la Liturgia i a l'Art, l'any
39, el Doctor Marques va ésser designar membre de la Secció de Liturgia de
la Comissió Diocesana de Liturgia i
Art Sagrar. 1 Tany 64, quan Tesmentada Comissió es desdobla en Comissió
d'Art i Comissió de Liturgia, el iMsIie
Narcís Jubany í Arnau el va fer director
de la nova Comissió Diocesana d'Art
Sagrat, carree que exercí fins a la seva
mort. Durant uns vint-i-ser anys (6) va
ésser director del Museu, i per aixo va
viure for^a anys a Casa Caries, on estava instablat el Museu (7). Tanmateix,
un deis nomenaments que devia plaure-li mes devia ésser el de President primer de la Comissió per a la Reconstrucció deis Ángels (juny de 1950), bo
i evocant-li el record de quan, ais cinc
anys, n'era escolanet.
63 |2'?5!
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El Doctor Marques, canonge
El coJi ¿e l'any 1917 assignavii til
capítol catedralici, a mes del cuite
solemne en la Catedral, la comesa de
senat o consell del bishe, i la de suplirlo en el regim de la diócesi en cas de
seu vacant. El Doctor Marques, el dia
1 d'agost de 1947, prenia possessió
d'una canongia a la Catedral de Girona, guanyada en unes oposicions. La
canongia tenia a n n e x o s els carrees
d'arxiver i secretari capitular. En la
secretatia del capítol el va substituir
ben aviat el Doctor Jaume Viñas, i
l'any 81, quan el Doctor Marqués va
ésser promogut a la dignitat de mestrescola, el canonge Gabriel Roura es
va tcr carree de l'Arxiu. El Doctor
Marqués va haver d'intervenir, peí íet
d'ésser canonge, en la designació del
Doctor Josep M. Taberner com a vicari capitular, a la more del bishe Carteña (1 i 5 d'agost de 1963).

Missa amb una breu platica a l'Església
deis Dolors, i acabada la missa, portava
la comunió a algún malalt o impedit.
Dutant uns vint-i-tres anys (9), els
diumenges digué la missa de 9 amb
bomilia a la capella de l'Hospital de
Santa Caterina. 1 des de la mort del
seu germá mossén Miquel, l'estiu del
80, durant uns quatre anys atengué els
fidels en un confes.sionari de l'hospital
ordinariament fins que s'acabaven les
misses del diumenge.
Va ésser confessor de les DominiqLies de l'Anunciata, d'Amer, de les
Dominiques Claustráis Beates i de les
Germanes de Sant Vicen^ de Paül, de
l'Hospital.
D u r a n t uns vint-i-vuit anys va
a t e n d r é els m a l a l t s de la C l í n i c a
Muñoz. Fins fa un patell d'anys bi deia
missa cada dia. Últimament sois els
diumenges. El dissabte abans de morir
encara va visitar els malalts.

El Doctor Marqués, durant deu
anys (8), va ésser directot de l'Obra
d'Exercicis Parroquials, i, gracies a la
seva labor, es multiplicaren en la diócesi les randes d'exercicis per a seglars.
L'any 1954 va ésser designar director diocesá de la Unió Apostólica, que
comporta la tasca d'ajudar en llur vida
espiritual els sacerdots inscrits en
a q u e s t a a s s o c i a c i ó . El r e l l e v a r e n
d'aquest catrec l'any 1959.

Entorn de l'any 77 es va fer carree
com a conciliari del Grup d'Oració i
d'Amistat de la Mate de Déu de Fatima, al barri del G ü e l l . Els G r u p s
d'Oració, fundats peí Doctor josep M.
Cases, actualment bisbe de SogorbCastelló, teñen per finalitat tacilitat
l'oració deis seus membres i fer-ne
apóstols de la pregaría. Els grups es
reuneixen una vegada al mes, preguen
i revisen com ban portat la vida de
pregaría des de la darrera reunió. El
diumenge, 6 de setembre, el Doctor
Marqués encara va assistir a la reunió
del grup. Moria el dia 11.

El 23 d'octubre de 1955 íou designar corrector de la Confraria de la
Mare de Déu deis Dolors, carree que
ocupa fins al seu traspas. 1 a mes, des
del final del 65, cada divendres, llevat
deis estius, a les 11, celebrava la Santa

Fins aquí, el que hem p()guc trobar
en documents o ens han explicar testimonis fidedignes. Pero solamenc en el
Llibre de la Vida hi consta la multitud
de penitents que confessa, de malalts a
qui porta la Comunió o ungí amb els

Al tres tasques pastorals
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Sants Olis, de petsones atribulades a
qui dona bon consell...
No sé si el mestre de Madremanya
també va dir a la mare d'en Jaume que
era molt bon minyó. Nosaltres, a parte
post, podem dir que el Doctor Marqués
va ésser un borne d'Església de cap a
peus; un bon capella i un capella bo
per a tothom.
MossL'?i ViccTit-Mariu Capdevila
i MontuTier és profcssor de Teologia.

NOTES
1. En les estüJísciinifs Ju l;i clcriícia Je Uironii,
í\in: el liisbiit publica •.inuiílmciic, el Ductor
Marques lii fi(;Lir.i com ;i missioner fins n l'iiny
1964.
2.ne['imy i940íil 1976,
i. A mes Vil pcrriinyer ii la Cimiissió de VigiliinLÍ;i (antimojL'rnista; 1952-79). Com a carree
JLiríJic píxlriem esmenrar també el Je Je[cj;at
diocesa |iel.s arxiiis eciesiilscics davaní de les
institucions civils (des del 23 d'ocrubrc Je
1974 fins al avu traspas). En diverses ociisions
va rebre nomenamenis per a afers concrecs.
{promotor de l;i te en un procés inform;iiiii o
en un proeés Je heatiticació, detetisor del vincle per a causes particulars, jutge J'un tribunal
especial, etc.).
4. Des del cure 1947-48 fins al 1966-67.
5. Junta Superior Directiva de les Conferencies
Eclesiastique.s. Aquesta jiinia actuá fins a l'any
66.
6. Des del 1947 al 1974.
7. L'any 44 lou nomenac secretari de ln Junta
Diocesana de Reconstriicció de Temples
l'arrotjuials, i exercí aquest carree fins a la dissolueió il'aqiiesia Junta, l'any 66. Des de l'any
60 al 70 va és.ser vocal de la Comissió Diocesana del Servei de la Defensa del Pairimoiii
Artístic Nacional, creada en virtut de l'art. 21,
SI del Concordal de la Santa Seu amb l'Estat
espanyol.
8. Des del fina! de 194^ fins al 1958.
9. Devia coment^ar el 1961 i va dei\ar-!io a mitjan setembre de 1984-
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