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Mossen Josep Arques 
(1883-1949) 

L'extraordinaria qualitat humana d'aquest sacerdot cerverí, tan 
considerat i estimat per tot Cervera, va quedar reflectida en el 
quadern que vaig editar, en l'ocasió de celebrar-se el primer cente
nari del seu naixement, l'any 1983 i dins la col.lecció "Notícia de 
Cervera i la Segarra". Puix que eren molts els aspectes a subratllar 
en una personalitat que tenia per cor i ametlla una bondat sempre en 
exercici a través deis bra9os anonims i silenciosos de la caritat, molts 
foren també els noms que en parlaren: uns des de l'amistat personal 
i la vivencia, i altres des del resso emocionat i la referencia: Joan 
Salat Tarrats, Josep Lucaya Trilla, Ferran Razquin Fabregat, Josep 
M. Llobet i Portella, Emili Rabell Riera, Josep Pedrós Orobitg, Agustí 
Duran i Sanpere, jo mateix i alumnes del Col.legi Públic "Mossen 
Josep Arques" com Estefania Balcells, Oiga Gabarró, Roser Creus, 
Anna Regí, Esther Plana, Montse Rodríguez, Maria Angels Raich i 
Mercedes Martínez. 

De Mossen Josep Arques se'n podria omplir no sois un quadern 
recordatori sinó un llibre gruixut i palpitant, un llibre que la seva 
modestia rebutjaria pero que la consciencia historica i la justícia més 
elemental signarien amb entusiasme. Avui, pero, aquí i ara, desitgem 
subratllar l'aspecte d'historiador de Mossen Josep, i no per la meva 
boca, que seria insuficient i curta, sinó per la del senyor Duran que 
va escriure d'ell, afectuosament perque profundament el coneixia, 
aquesta veritat: 

Mossen Josep Arques era historiador per humilitat i per caritat. 
Mai es posa a tractar temes brillants i de facil 1/uiment sinó d'aque-
1/es petites coses que per petites tothom deixa de banda o d'aquel/es 
altres amb les quals se sentía 1/igat per raó de ministeri sacerdotal o 
de carrecs que ti corresponguessin. 

És així com el veiem interessat a refer /'historial de /'Hospital 
Berenguer de Castelltort i de les cape/les més humils de Cervera, la 
de Sant Cristofol, Sant Magí i Sant Francesc. 1 no amb un interés de 
freda erudició sinó amb l'esca/f que el/ posava en tates les coses. No 
era una historia emfatica la seva, ans planera i minuciosa com si no 



gosés deixar en l'oblit ni els 
noms ni la condició de tots 
aquel/s que havien tingut una 
intervenció, per petita que 
tos, en /'obra o en la vida de 
la cape/la. 

Com a il.lustració d'a
questes afirmacions expressa
des en "La Festa de Sant 
Magí a Cervera", publicat 
l'any 1977 i del tot exhaurit, 
el mateix quadern contenía un 
capítol, "De la construcció de 
I'Església de Sant Magí", ex
tracte d'unes notes manuscri
tes de Mossen Josep que es 
conserven a I'Arxiu Historie 
Comarcal de Cervera: la 
sol.licitud, el 1786, deis ve"lns 
del barri a I'Ajuntament per
que els concedís un terreny 
per a edificar-hi la capella; la 
concessió de I'Ajuntament el 
desembre del mateix any; la 
col.locació de la primera pe
dra el 22 d'abril de 1787, i la 
inauguració el 19 d'agost de 
1790 essent rector de la pa-
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rroquia de Santa Maria el reverend Donat Cirera. La primera missa, 
el mateix dia, va ser oficiada pel sacerdot Josep Rossell. Les despe
ses que ocasiona la construcció de la capella, sufragades amb 
donatius i treballs gratu"its deis devots del sant, importaren unes 600 
lliures. 

No va ser, dones, perque sí, literari i improvisat, l'últim paragraf 
de la Dedicatoria que encapc;ala el quadern esmentat del 1977: 

1 a Mossen Josep Arques, 
el de la caritat llarga i callada, 
l'enamorat historiador del barrí 
que cada any posava, als peus del sant, 
una llantia de voluntat i un ram de silencis. 

Ramon Turull 
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