La propera tardor farà dos anys de la mort del Dr. Josep Maria Marquès i Planagumà, figura senyera en
l'acció cultural i pastoral de la nostra diòcesi. Infatigable treballador en els àmbits de l'arxivística, la
recerca història i la divulgació del patrimoni eclesiàstic de casa nostra, consiliari de moviments i rector de
nombroses parròquies. Arreu hi deixà una fonda petja i la seva acció segueix més enllà de la seva
absència física.
"Tornada" a la catedral
S'ha presentat una obra que el Dr. Marquès va deixar enllestida els darrers dies de la seva vida terrenal:
Inscripcions i sepultures de la catedral de Girona, que ha editat la Diputació de Girona, amb el suport del
Capítol. L'acte de presentació de l'obra el va presidir el bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, amb la
vicepresidenta de la Diputació, Pilar Mundet, i el Dr. Marc Sureda, autor del pròleg, i Gustau Torres, que
s'encarregà de les fotografies. Igualment hi era present una delegació del Capítol encapçalada pel seu
president, Mn. Jaume Julià.
El Dr. Sureda es va referir a l'exhaustiu treball de l'autor, que recull les 361 inscripcions sepulcrals de la
seu i tindrà tres utilitats bàsiques: literària, historiogràfica i sobre la institució catedralícia. El treball porta
el segell de l'autor: ordre, claredat i facilitat de consulta. Va dir que és una obra molt " marquesiana".
També va donar detalls del procés de l'elaboració del llibre, que esdevindria un motiu de felicitat de
l'autor que va "tornar a la catedral", una seu que, com diu en la presentació, durant anys era la primera
imatge que veia cada matí des de la seva cambra. Gustau Torres va explicar com va realitzar les imatges,
tasca que fins va permetre descobrir alguna sepultura amagada per elements afegits.
Memòria agraïda
El bisbe, en cloure l'acte, va participar del sentir de l'autor en definir la catedral com a parròquia de
parròquies. "El Dr. Marquès ha fet una memòria agraïda mentre ell mateix feia passos vers el seu destí".
Igualment va recordar que l'estudi de les sepultures i de les seves inscripcions és una contribució a la
història de la comunitat cristiana i humana de la diòcesi de Girona, és un retrobament amb aquelles arrels
cristianes del nostre país, que recordaven els bisbes en un memorable document.
Finalment va agrair a la Diputació que hagi fet possible l'edició d'aquesta obra. La vicepresidenta de la
Diputació va informar que, d'aquí a pocs mesos, s'editarà també per part de la corporació una miscel·lània
en memòria del Dr. Marquès.
J. V. Gay
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