
 

 

 

 

 

 

JAUME DAVIU ROMAGUERA 
(Palma 1924 – 1997) 

Ordenat prevere el 1947, fou Custos de la sagristia de la Seu de 1953 a 1955, any en què passà 

a la Diòcesi de Ciudad Real amb el bisbe Joan Hervàs, de qui fou Secretari particular i Majordom 

de Palau. A més, en qualitat de beneficiat, tengué cura del culte diví i l’any 1968 va ser nomenat 

Canonge Prefecte de Cerimònies de la catedral manxega. Retornà a Mallorca el 1986 i exercí de 

Vicari a la Parròquia de Sant Miquel de Palma.  
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INVENTARI  
 

1. Activitat personal 

1.1. Viatges pastorals (1951-1974) 

Descripció general i personal dels diferents viatges que Jaume Daviu Romaguera féu amb el 

bisbe Joan Hervàs (1951-1974), així com també del viatge al VII Congrés Eucarístic Nacional 

Argentí (1974). 

 

1.2. Testament i recordatori funerari d’altri (1966-1983)  

Arran de la relació personal i professional que Jaume Daviu i Joan Hervàs desenvoluparen, el 

bisbe de Mallorca el nomenà hereu i, en aquest fons, conservam una còpia del testament de 

Joan Hervàs, i altra documentació relativa als seus béns i propietats. 

A més, guardam el recordatori funerari de Joan Hervàs i una notació relativa a la defunció de 

Mn. José Luis Martín Descalzo. 

 

1.3. Biografies  

Segurament l’autor sigui el mateix Jaume Daviu, qui descriu els últims anys de Joan Hervàs des 

d’un caire personal, i de Rosario, dona que conegué a Ciudad Real i de qui relata la seva vida. 

 

2. Activitat professional  

2.1. Notes i esborranys de sermons (1954-1990)  

2.2. Sermons i altres escrits (1972-1988)  

2.3. Catedral de Ciudad Real (1987)  

El que destaca d’aquest fons és la quantitat d’anotacions que Jaume Daviu elaborà i conservà 

per als seus sermons i altres treballs elaborats, tant dels anys a la Catedral de Ciudad Real com 

dels posteriors a Mallorca. 

En relació a la catedral manxega, també conservam dos documents elaborats per la basílica en 

commemoració a la mort de Mn. Bartomeu Miquel Díez, canonge de Ciudad Real. 



 

 

 

 

 

3. Correspondència (1982-1989) 

Correspon a la que mantengué amb altres figures religioses i institucions, i la que rebé de condol 

per la mort de Mn. Bartomeu Miquel Díez. A més, conservam una carta (1981) el destinatari de 

la qual no era Jaume Daviu, sinó Rafael Regueiro de Ochoa.  

 

4. Hemeroteca (1979-1987) 

Tant a la Diòcesi de Ciudad Real com a la de Mallorca, recopilà retalls o publicacions periòdiques. 

En aquest cas, en conservam de: 

- Comissió Diocesana de Litúrgia (1970-1971) 

- Parròquia de Santa Catalina – Alzira (1979) 

- Documents episcopals (1981) 

- Diòcesi de Ciudad Real (1987) 

- El Día de Baleares (1987) 

- Comunidad Trinitaria Misionera (Palma de Mallorca)  

- Premsa local 

 

5. Col·lecció audiovisual (1991) 

L’únic document d’aquesta col·lecció correspon a un VHS, homenatge a la figura i tasca de Mn. 

José Luis Martín Descalzo. 
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