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cada dia més normal, dJaquest metre dactílic en la nostra poesia. E n  Riba l'ha aplicat 
en la magnífica intensitat fonktica del catali mitjan~ant versos de sis accents (comptant 
rom a tals els secundaris), ((distrilmkts en una alternan~a i amb unles cesures que almenys 
recordin les de l 'hexhetre  h m e r i o .  No coincideix, per tant, kimb el principi assajat 
en les seves versions fragment&-ies de la J U h &  per J. M. Pkbón, pler al qp~al els hexa- 
metres clksics sonen en l l a  immensa majoria amb cinc aucents i no amb' sis. També els 
hexhe t res  d ' h  Maragall duien sis aments. La questiió, tanmateix, és accessbria. 
Tenint en compte les possibilitats hbnliqmes dlel catal& i la iutilització dels aocents secun- 
daris, segals la p rkdca  d'En Riba, és indbbihble que la imitació del seu haixnetre 
respon a 11es arigbcies, de la més fina orella, mentre que el seu so desperta la llibertat 
i la riquíssima flexibilitat de la dtrica antiga. 

El nostre poeta, en suma, s%a acontentat a perseguir l%mmbit i el ritme que neces- 
sitava l'estil hom&ric per a fer-se sentir en una aproximació. Per aixb ha fugit sempre 
de qualsevol rigor i de qualseval fidelitat abassegadora. Adhuc en, la distribució externa 
són visibles les seves int'emdions. Els vint-i-quatre cants de I'Odksea, en e f e o t ~  són 
dividits en la traducció segms entitats temitiques, amb interferkcies o fraocionaments 
dels cants tradicionals, a t r a v b  d'una trilogia nahral :  El viatge de TeEiwc, Les avefz- 
twres dJU€isses i La venjanca d'Ulisses. Potser la lectura, i fins la consulta, del poema 
resulten així per al lector d'avui més netes 1 més profitoses. Aqu~est lector mitji, perb, 
hi trobari a faltar breus notes que l'orientin al llarg d'aquelles concelpcions velles de 
trenta segles. D'altra banda, no comlplrenem com de bell nou restableix En Riba la moda 
de trencm les paranles acabades en -r mutda substituint-la per arpbstrolf quan la parantla 
seguent comlenCa amb volcal; exemples: ((l'esgarrifó' i la fatiga)) (ppiag. IIZ), ((envii 
un herald a cerc2 el seu obseqpi" (pig. 148); "sense hav? alliberat" (pig. 18:). 
Creiem totalment innecesshries aqn~estes grafies per al discret lector. Alguna novetat, 
com la forma mixerm (pig. 187), és deguda a prefierhcies personals que cal tcnir 
sempre presents quan es llegeix un poeta com Carles Riba, mestre en el Exic i en 
la gramitjca. -MIQUEL DOLC. 

La Fundació Bernat Metge.-Amb el primer tom de les tragkdies de Sbfacles, 
traduides per Carles Riba, la Fundació Bernat Metge assoli el centenar de volums. 
Els cent vuit llibres publioats fins ara són una magnifica demostració de la continuiitat 
d'aquesta abra, que avui da alfereix com a resultat una de les realitats més fec~~ndes 
del nostre moviment intel~lactulal. h mirar l'obra realitzada, ens adonem de l'wo1uciÓ 
de la nostra llengua literiria, que s'ha anat fent, en les tradu~cions de la Fundació, 
cada vegada més conscient i m16v exacta,, al mateix temps que més acostada al catal2 
actual. Bs que la tradu~cciC dels clksics ha estat en el nostre país, com ho fou abans 
en altres pobles, la contrilhci6 méts efilcaq a la fi-mci6 de l'idioma; el catal&, en fer-s,e 
apte per a l'expressió~ del pensament dels autors antics, ha a~dqui~it la precisió i la ducti- 
litat $una llengua perfectament e l a b ~ ~ r a ~ .  

Aixb, ja ho pressenti l'enyorat patrimci Francesc Cambó quan, ara f a  trenta anys, 
oonstitui la Fundació sota el seu mecenatge, i ho pressentiren també els 'qui, amb 
Joaquim Balcells, Joan Estelrich i Carles Riba s'emprengueren la tasca de traduir els 
clissics grecs i llatins al catal& D'ells, recordem ara amb emoci6 aquells que ja no 
són entre nosaltres, i hem d'esmentar especialm~en~ per la important part que tingueren 
en aquesta obra, Joan Creixells, el malaguanyat traductor de Plató, que la mort s'endugué 
quan ja l'obra feta per ell justificava les més altes esplerances, i Joaquim Balcells, 
l ' hme que fou tot cor, el mestre que porti  l'esperit de renovació en l'ensenyament 
del llatí a la nostra Universitat i qne fou en tot moment un gran amic i un guia segur 
per als seus deixables. 

L'activitat de la Fundació Bernat Metge es ressenti, oom totes les altres manifes- 
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tacions de la nostra vida cultural, dels dolorosos fets de l'any 1936 i de llurs conse- 
quencies; despirés, d ritme dd publicació ha anat creixent altra vegada. 

En aquests darqers anys, dins la sirie d'cscrlptors grecs, Carles Riba ha acabat 
la publicaciót 'de les Vides pdrcchleles de P ~ T A R C  i ha comencat la de les Tragkdies de 
S~FOCLES. El  volum que clou les Vides paraLleles (XV;, 1946) cmt6, a manera d'aphdix 
a aquella obra, les vides de Galba i d'OtÓi que s611 l'ímica cosa que s'ha conservat d'una 
altra obra de Pluthrc, a m i  perduda, formada pler les biografies dels vuit primers &sars. 
El text grec d'aquesta edició reprodukix el de Sedició de K. Ziegler. Aquest volum 
porta,, a mjés, els índexs d'aubrs i de n m s  pro~pis citats en les Vides ;  per als escriptors 
catalans, aquests índexs tenen el gran valor d'Csser un important repertori -bé qce, 
naturalment, no complet- 'de noms, grecs i llatins transcrits al catali. L'altra obra 
de Carles Riba (Sdmcms, Tragkdies, I, 1951) compren les dhes tragi.dies que versem- 
blantment són les primeres en l'ordre cronolbgic: Les  dones de Truquis i Antigona. 
El text que acompanya la traduccitr segueix princiipalment el de les edicions de Mas- 
queray i de Pearson. En lai intraducció i en les notes preliminars a cadascuna de les 
tragaies, Carles Riba fa un prafund estudi de les obres de Sbfocles. 

Han aparegut els volums 11 i I11 (1950 i 1951) de les d r e n p e s  de DEM~STENES, 
que amOr la mort de René Guastalle, el professor franu;i.s que havia establert el text del 
primer volum, havien restat interrompudes. Joan Petit que ja havia fet la traducció del 
primer volum, ha fet també la d'aquests dos i n'ha fixat el text seguint les mateixes 
directrius d'admetre com a $ h s e  del text les lectures dels mss. S iT., de Paris, que 
f o r a  totalment collacionats per Guastalla. 

Després d'una llarga interrupció, motivada per la mort de Joan Creixells, s'ha 
reprPs la publicació1 dels Diriilegs de P~.A.T+Ó. J m e  Olives ens ha donat, en el v o l m  IV 
(1952), una traduccitr dels diklegs Crbtil i Menexen i m s  estudis preliminars que són 
una digna continuació de l'obra camenqada. El  text é s  fonamentalment, com en els 
volums anteriors, el de l'edició de J. Burnet. 

Jaume Berenpler ha donat el primer v a l m  (1953) de la Histbria de la gaevra 
del Pelopolzks de TUCÍD?~IS. La traducció' va precedida &'una intr~olducció, en la qual 
el traductor fa  un acabat estud? del gran historiador i 'de la seva obra. El text que ha 
adoptat esti  basat en e1 de 113s edicions de C. H d e  i de H.  S. Jones. 

Els volums de la serie d'escripltors llatins publicats en aquests darrers anys són més 
nom,brosos. Han aparegut quatre vollums mCs 'de les Comkdies de PLAUTE: el V (1947) 
conte EPidicus i Me%aechnti; el VI  (~gqg), Mercator i Miles gtoriosus; el VI1 (1951)~ 
Mostellaria, i el VI11 (1952), Persa i Poemdzls. Marca1 Olivar ha donat a la traducció 
una flexibilitat que li plermet gaireibB sempre de traslladar a la nostra manera de 
parlar les facl-cies del comedibgraf llatí. El  text lque ha adoptat Cs, amb algunes 
variant? el d'E. Ernaut. 

Dels B,bigrmes de MARCIAL s'han publicat dols volums: el primfe; (1949) conté el 
Libtr S~ectaculormwz i els quatre primers llibres d'epigrames, i el segon (1952), els 
llibres cinqu&, siisP i seti.. Llur traductor, Miquel Dolq, ha resolt amb gricia i dignitat 
el problema que li [plantejava el to  massa atrevit d'algms aels, migrames. Qumt al text. 
Dolc ha seguit el de Lindsay, sense deixar de tenir en compte el de l'edició mtés recent 
d'Hera&s. En la introduccitv ha fet un interessant estudi del poeta bilbiliti i de l'ambient 
en qq1: visqut a Roma. 

Marik Bassols de Climent i Josep M. Casas i Homs han donat en llur versió de 
les Histbries de T&IT ( I  i 11, 1949) una fidel interpretaci6 de Sesti1 comis i torturat 
$aquest historiador. En la introducció, el doctor Bassols de Climent fa un estudi com- 
pletissim de la personalitat i de Sobra de T i d t ;  el text que acompanya la traduoci6, 
l'ha establert, seguint les directrius de les edi~cions modernes d'aquesta obra, a base del 
ms. Medicew alter, de la biblioteca Laurenciana, del qual s h  ubpies tots els altres. 

Eduard Valentí ha continuat la traducci6 dels tractats filostufics de C I C E R ~ :  Dels 




