
/ 

ite.«:-

^ ' 

y 

Poema inédit de Jaumc Marqués üiurai a la Revista de Girona. 
A la dreta, el seu comeniari aiiiograf, també incdit, sobre el conüngut i l'estii del texc. 

EL CASTELL DE TORCA^FELLO 
Ma^anet de la Selva (Girona) 

Amb vells papers un dia 
tmbíemhoícallat 
un espantos relat, 
que traspassar voldria 
a la posteritat. 

Escolteu, vells i joves, 
la historia d'un vassaíl 
que esdevingué brivall 
cercant riqueses noves 
percamf de maldat: 

«Elsegledeu s'allunya 
quan un rei moro ve 
dient que sois preté 
convertir Catalunya 
en un poblé aliat. 

El comte de Girona 
respon sens vacil-!ar: 
"Eí pas li bemdc barrar». 
"Vassalls de ma corona: 
Feu fort vostre poblat!» 

Vescomte de Girona 
era Seniofred; 
al lloc de Ma^anct 
per acüllirj^ent bona 
féu castell termenat. 

El vescomte cercava 
un borne ben valcnt, 
fidel, inteMi^cnt, 
entre la gent mes brava 
de tot el vescomtat. 

Digué que Ten faria 
castlá d'un gros castell. 
Usde vara i segell, 
com a baró, tindria 
al terme assenyalat. 

D'aquest seria el deure 

mirar per tot I entom 
i tocar fort elcorn 
si a cas hi pogués veure 
ungestd'hostilitat. 

Elshomesde la plana 
h¡ haurien d'acudir 
i a sometent eixir 
a empatar la quintana 
i treurc'n tot maivat 

Si el castla s'adormia 
i e! terme era danyat, 
la culpabilitat 
sobre el guarda cauria 
i en fóra castigat. 

I si el castell deixava 
fent pacte amb i'enemic,... 
per omplir el seu bossic..., 
tancat a dins la cava 
seria torturat. 

Ningú noel planyeria. 
Sentint els espéteos 
deis cops i els grans gemecs, 
el passant li diria: 
«Massa poc. T'ho has guanyat! 

-"De guerra sap ardits»-
-"Tothom creu que no enganya»-
-"Pada amb sinceritat»-

per mar s entornaria 
i tot fóra amagar» 

Havent fet una crida 
per nomenar castlá, 
molts es van presentar... 
L'afany de bona vida 
felá el lloc cobejat. 

Entre aquella caterva 
destaca un pretendent 
que en dir de molta gent 
fóra bona reserva 
peí cas d'adversitat, 

-"Té molta for̂ a i manya»-
-«Llegeix molt bé els escrits»-

Informat el vescomte, 
el carree 11 atorgá. 
Son batlle el nomená 
per tal que tingues compte 
que tot fos ben guardat. 

Mes el vingut covava 
l'afany de fer diners: 
peí guany, ais seus parcers 
rigor sempre mostrava 
i ais pobres, crueltat. 

••Felló» s'anomenava, 
«felló» era peis fets: 
Eli cisava els espiets 
mentre l'amo restava 
ben content i enganyat. 

Un jorn hi ana un home, 
patge d'Abd-al-Malik. 
L'aspecte era de tic... 
tenia bona aroma... 
i d'or anava ornat. 

«Castlá, -diu~ bon castlá! 
molt ric jo te'n faré 
si un favor em vols fer 
que res no et costará... 
No farás cap maldat... 

Només dormir et caldria 
deixant de vigilar 
la nit que un capitá 
amb l'estol passaria 
sens fer cap malvestat. 

Mes lluny ell aniria 
per altres segrestar 
sense el poblé esverar...; 

Del castlá els ulls brillaven 
per l'afany excitats; 
amb mocs entretallats 
els seus llavis padaven... 
rendit a l'enviat: 

-«O patge, e! bon patge... 
si aixó ésben segur,., 
si no he de ser perjur 
donat-vos el passatge... 
doneu-hoperpactat! 

Els enemics passaren 
peí pía de Maganet 
pagant aquell «untet«... 
i en llocs veíns causaren 
segrests i mortaldat. 

Sabuda la traída 
d'aquell castlá felló, 
el comte féu pregó 
perheure Thomicida 
i punir aquell maivat. 

Hagut, el torturaren 
sense compassió... 
Per servir de Higo, 
paredat el deixaren 
amb el eos retor^at. 

Al castell fins avui 
hom sent encara un plor; 
dei sol en la buidor 
en surt el crit d'«Uuuui, uuuuui! 
La veu del sotcrrat. 

Del castell se'n diu ara 
«Castell Totca-felló» 
en record del traidor 
que en esperit encara 
hi expia sa maldat. 
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DICCIONARIO 
ESPAÑOL-LATINO 

El llatinista 
i el poeta 

Mariángela Vilallonga 

f^'ij^T:::z:^!S'^^--¡'^"'-^'^' -'^ 
^H' 

r-í. U^,.-.^í^t '^-^'^ f 

JittL <i- t^^ii«. i t i 

frí-C 

I ÍX<.>¿ ^A*i*l ^ "^1 '^/'^f 

-iMt'r^-^'^*^^ yc^eíi £e«i. 

Altres lloaran l'historiador, el 
c ronis ta o l 'arxiver ; molts 
cxaltjaran la dimensió humana 

de la figura del Dr. Marqués. El que és a 
mi, m'agrada de recordar el Dr. Mar
qués llatinista i poeta. Fa molts anys 
que vaig conéixer mossén Marqués. 
Tot jusc esrava fent quart curs de Filo-
logia Clássica a la Universitat Autóno
ma de Barcelona i anava vagarosa a la 
recerca d'un tema per a l'anomenada 
tesina. Vaig anar a raure a l 'Arxiu 
Capicular de Girona i mossén Marqués 
amh la seva paciencia em va ensenyar 
documents i manusciits inédits, em va 
mostrar la importancia d'uns i altres, i 
sobretot em va destacar el valor d'un 
manuscric d'un tal Pare Miquel Carbo-
nell. Per diverses circumstancies que 
no venen al cas, no en va sortir final-
ment cap tema per a la tesina, sino per 
a la tesi doctoral. Ni mes, ni menys. 

Les meves visi tes a 
l 'Arxiu van sovintejar 
mes. Mossén Marqués 
sempre era alia, disposat a 
rebre qualsevol consulta, 
disposat a donar valuoses 
ajudes. Em va regalar un 
exemptar del Diccionario 
españoi'iatino, que havia 
publicar uns anys abans 
j u n t a m e n t amb Joan 
Llauró. A n t e r i o r m e n t 
havien fet un Diccionario 
laúno-eipañol, que ja esta-
va exhaurit. Quan va dei-
xar Casa Caries em va 
donar un munt d'exem-
plars que conservava del 
Diccionario, perqué en fes 
un bon ús: moltes promo-
cions d'estudiants de llatí 
de l 'aleshores CoMegi 

Universitari de Girona es van empor-
tar de regal un d'aquells diccionaris. 
Molts d'ells van servir de gran ajuda a 
aquells obligats poetes llatins que con-
cursaven en els ceriamina en Uengua 
Uatina que organítzava el departament 
de Filologia. Perqué Marqués-Llauró 
havien pretés oferir un diccionari posat 
al dia, amb tots aquells mots necessaris 
per teñir un conversa normal al segle 
XX. I així, posem per cas, hom pot par
lar de la Vectura metropolitana, si vol 
anomenar el metro en llatí; o pot triar 
entre Automatariiis currus, o merciunx 
curms, o plaustxum motcráum, si el que 
vol és traduir camió al Uati. Tenia un 
coneixement del llatí extraordinari. 

I tingué també una gran capacitar 
per versificar. L'any 1981 la revista 
Faventia, publicació del departament 
de Filologia Clássica de la UAB, va 
inc loure en un deis dos volums 

d'homenatge a un akre gironí il-lustre, 
el Dr. Pericay, una traducció de mossén 
Marqués del fragment de les Ora maríti
ma del poeta Avié que descriu el litoral 
cátala. Va fer la traducció en versos 
alexandrins, perqué com ell mateix 
explicava en el preambul «son els que 
mes s'assembien al senari iámbic llatí, 
puix consten de dotze síMabes comp-
tant fins a l'accent i teñen cesura a la 
meitat. Hom imita el ri tme iámbic 
considerant Uargues les sil-labes accen-
tuades i les vocals seguides de dues 
consonants». Feia, així, la seva propia 
adaptació al cátala del senari iámbic 
llatí. En alexandrins també va traduir 
els versos llatins de la lápida que hi ha 
sobre la font de la Mate de Déu de la 
Pera, a la cantonada de la pujada de la 
Catedral, i que va incloure en el seu 
volum Girona vella, al costat d'altres 
composicions poétiques sobre diferents 
indrets de Girona. 

Poc temps abans de morir em va 
donar un Uarg poema en versos de sis 
síMabes que té el títol d'«El castell de 
Torca-felló», per si em semblava bé de 
publicar-lo ais «Fulls» de la Revista de 
Girona. El poema recrea un episodi 
historie ocorregut a l'entorn de l'any 
mil, com ell mateix em digué. El fet és 
que al mateix temps aquest poema 
reflecteix la completa figura de mossén 
Marqués : l ' es tudiós , Tbis tor iador , 
l'arqueoleg, el llatinista, pero també el 
bon coneixedor deis nostres clássics, 
l'home sensible i imaginatiu que gau-
deix fins i tot fent versos d'alló que mes 
bé va conéixer, la historia de les nos-
tres terres gironines. 

Mariángela Vilallonga 
és professora de Filologia Llatina de la UdG. 
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