
CARLES RIBA I LA SEVA TRADUCCIO DE L'ODISSEA

De vegades es defineix l'ideai d'una traduccid dient que ha de for

oblidar al lector que es troba llegint un autor estrany, creant-li la illusio

de trobar-se davant una obra original en la prdpia llengua. l^s una con-

cepcib que te, evidentment, molt de plausible i que pot passar com a valida

on la gran majoria dels casos, es a dir, en les traduccions que apunten

a satisfer sobretot necessitats d'informaci6. Aquella definicio suposa que,

dels dos pols entre els quals es fa el trasllat, el public propi i 1'original

estrany, el pes de 1'adaptaci6, la violencia mes forta, 1'ha de suportar

l'original, mentre es respecten escrupolosament les habituds mentals, ima-

ginatives i expressives dels nous lectors que 1'obra guanya. Un cas especial

es dona en les traduccions dels classics grecs i llatins. La practica habitual

consisteix aqui a interposar un tercer element que faci com de coixi entre

1'escriptor antic i el lector modern ; aquest element no es altre que el

sistema de formes i conceptes que hem convingut a anomenar humanistic

o classicista. Aixi, autor i lector, cadascfi per la seva banda, fan una part

del cami per venir a trobar-se en un terreny comu, aquell estil de pensar

i d'expressar-se que se suposa adequat a l'autor antic i que l'home modern

accepta tambe com una de les formes autoritzades de la seva llengua i de

la seva cultura.
Aquesta manera de procedir en la traduccid dels actors antics parteix

de dos suposits : que -segueix essent valida la visio dels classics que tenia

el Renaixement, i que la tradicio estilistica del periode classicista no es

encara sentida com un conjunt de formes mortes. Hi ha tambe una tercera

condicio, previa a aquestes dues : que la llengua moderna hagi passat per

aquella etapa d'emmotllament als classics que sol coincidir amb el Renaixe-

ment europeu. Ja sabem que per al catala aquesta experiencia fou molt

limitada i incompleta, i justament un dels proposits de l'extens moviment

do traduccions classiques que to hoc a Catalunya des dels primers anys

d'aquest segle es de suplir el que s'havia deixat de for on aquest camp.

Pero no cal exagerar l'abast d'aquesta deficiencia. L'adaptacio de la llengua

no es altra cosa que el reflex d'una apropiacio mes fonda de valors, i els
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2 E. VAL ENTI L FLOE,

catalans no hem pas viscut tan aillats que d' una manera o altra no hagim
participat en tots els moviments ideologies de l'Europa moderna . Les imi-
tacions horacianes de Costa i Llobera i les traduccions virgilianes de
Llorenc Riber ens poden donar una idea dels resultats que son possibles
en cataly usant el ptocediment descrit ; si cap reserva es pot fer a unes
i altres, no es pas que manquin a la llengua el p'oliment i la flexibilitat
que solem atribuir al contacte amb els classics.

Ara : davant 1'actitud esmentada i que en essencia consisteix a fer
violencia sobre l'original, n'hi ha una altra que opera a la inversa, fent
violencia sobre el public de lectors o, en tot cas, presentant-li exigencies
insolites. Aquf el traductor s'identifica amb 1'original estrany i obliga
el lector a acostar-se-li, forcant la seva imaginacio i ydhuc, si cal, la llengua.
L'exemple extrem d'aquesta actitud es dona quan 1'original es un text que
passa per sagrat i amb el qual el traductor no gosa prendre's la llibertat
mes petita ; aixf son les traduccions de la Biblia a Anglaterra i a Alemanya,
que van canviar la fac de les llengiles respectives ; en un graze mes atenuat
podem fer entrar en aquest capitol les primeres imitacions dels classics
llatins a les literatures romaniques. Molt lluny de considerar intangible el
sistema expressiu de la llengua propia, el traductor o imitador s'atribueix
un dret de domini sobre Well i 1'exerceix efectivament per tal d'establir un
contacte directe amb 1'autor antic. En un mot : treballa com a poeta, i
la Neva obra ho es de creacio, fins al punt de poder-se incorporar dins la
literatura respectiva, al costat de les obres originals.

Aquestes consideracions troben, entre nosaltres, una illustracio molt
pertinent en l'activitat traductora de Caries Riba, i d'una manera des-
tacada en les seves versions dels classics. Tenim en Riba tin gran poeta
que, espontyniament i en una mesura superior potser a qualsevol altre
escriptor hispanic (i no excloc els del segle d'or) s'ha enfrontat amb
1'antiguitat clyssica amb plena consciencia del que aixd comportava, i
prenent els antics com unes coordenades sobre les quals pogues definir-se
ell i la seva experiencia, tant humana com artfstica. Aixo val, en primera
lfnia, per a les seves traduccions metriques d'Homer i de Sofocles Que
aquestes traduccions representaven per a ell alguna cosa de molt personal,
ens ho demostra el fet sorprenent que les repetfs : s'hi va assajar per
primera vegada entorn dels vint-i-cinc anys (Odissea, 1919 ; Antigona i
Electra, 1920), i una segona vegada al tombant de la cinquantena (Odissea,

1948, en edicio de bibliofil ; 2." ed. a 1'Editorial Alpha, 1953 ; Sofocles,
Edip Rei, Edip a Colonos, Antigona, 1951, en edicio de bibliofil). 1 s evident
que aquestes versions obeien a una necessitat molt diferent de la que se
satisfy en una traductio, dirfem, professional, com moltes de les que el
mateix Riba va fer corn a filoleg, sobretot dins el quadre de la Fundaci(S
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C. RIBA I LA SEVA TRADUCCIO DE L'.ODISSEA. 3

Bernat Metge. Justament ell era molt respectuos envers les propies obres
originals, en el sentit que, una vegada publicades, les mirava com a entitats
independents i sostretes ja al seu arbitri. Pero en les traduccions que he
d:t hi havia una mena de presa de posicio, d'establiment d'un balanc ; el
Riba dels cinquanta anys, en voler-se mesurar en funcio de tota 1'expe-
riencia feta, ho feu sobre els mateixog patrons que Ii havien servit un
quart de segle abans. Poe temps despres d'esser publicades, les versions
de 1919 i 1920 eren ja, als seus ulls, un testimoni caducat. Recordo molt
be coil em sobta, al comensament dels ant's 30, des del men pla de
deixeble, 1'aire d'impacient torbacio que prenia quan Ii parlaven de la
seva Odissea.

Els merits de la versio ribiana del poema homeric hap estat unani-

nicment apreciats des de la seva prirnera aparicio. Ningu, pero, que jo

sapiga, no s'ha aplicat a concretar quins son aquests merits amb referencia

a Homer i per comparacio amb les altres grans traduccions homeriques.

Aquf hi ha, doncs, un estudi a fer, molt simple, pero forca interessant.

Despres de tot, i considerada objectivament, l'Odissea de Riba es la narracio

poetica de mes envergadura que to la literatura catalana moderna. Res no

hi fa que sigui una traduccio. Justament amb una traduccio d'aquesta

nrateixa Odissea va comencar, al segle 111 a. de J. C., la literatura llatina.

Sobretot, 1'Odissea catalana ha estat potser la rnes popular de les obres

de Riba, i gracies a ella Homer ha passat a tenir un Hoc entre les lectures,

no dire habituals, pero si normalment possibles del public catala cultivat,

i aquest es ja un resultat que seria notable en qualsevol llengua.

Partint de quips principis va fer Riba la seva traduccio ? Quina fou
la seva actitud davant els classics en general? Com enfoca els problemes
que posa el trasllat dels autors antics a una llengua moderna ? Aquests son
els punts que jo voldria comencar a aclarir. Si no ho adverteixo altrament,
em referire sempre a la segona traduccio, la de 1948, la que ell va dollar
corn a definitiva. Procurare d'illustrar les meves conclusions amb exemples
concrets, contrastats amb l'original i amb les principals traduccions poeti-
ques fetes en altres llengiles.

Comencare amb un exemple senzill, gairebe banal : per al que m'in-

teressa de dir, el crec ii-,es significatiu que un passatge selecte, d'aparat.

Ls el comencament del cant VI, versos 1-4 : es lleva 1'alba, i els deus es

reuneixen en junta. Comparem aquestes dues versions :

rAl hermoso Titono en su lecho dejaba la Aurora,
y se alzaba trayendo la luz a mortales y a dioses.
Fueron estos reuniendose en junta, y en medio de todos
sentose el fortisimo Zeus, que truena en la altura.A

(J. M. PABbrr)
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^I,'alba, del llit on dormia al costat del noble Titonos
va ]levar-se, als eterns per portar la llum i als que moren,
i els deus prenien seient a la junta ; entre ells presidia
7,eus, el qui alt retruny, de qui es mes gran la potencia.n

(CARt,FS RII;A^

Dins la relativa sintplicitat del passatg^e, la versio de Riba es, evident-
ment, mes rica en details pintorescos, distingida per un to com de solem-
nitat ritual i hier3tica. Essent Pabon un distingit filolcg professional, i
kiba un poeta que names secundariament s'ocupava do filologia, seria
justificat de suposar que la traduccio literalment minttciosa es la de Pabon,
i que la de Riba es mou mes lliurement, amb un marge mes ample deilat
a la fantasia . Doncs be : si contrastem totes dues versions amb 1'original,
ens trobem amb la situacio esactament inversa. Pabon reelabora i adapta,
mentre que Riba reprodueis e^actament, fins al punt que el seu tea, amb
insignificants variacions, podria servir per a una edicici interlineal: no
solament reprodueih els valors i les connotacions dels mots, sinci fins i tot
1'ordre d'aquests (observeu, sobretot, 1'encavalcament dels dos primers
versos)

tc'HivS 8' x ^Ex^cav nap' aYaou TLOcovoio
c^ipvu6', iv ' a6avaTOL6L cpaoS cpFpoL r'^8^ ppoLTOiacv'

of 8^ eE01 f3mx;v8E xa6i^avov, ev 8' &pa. TOL6LV

ZEUC, UljJ6^ipE(.l.ET'Y^C„ OU TE XpxTOC, E6T1 (.CE^'C6TOV.^)

1s curios d'observar com els traductors no aconsegueixen de reproduir
e^:actament el darrer vers. Vass hi introdueix una idea, no necess^riament
cristiana , Pero sf poc homerica

aAber die Gutter sassen zunl Rate versanunelt ; mit ihnen
sass der Donnerer Zeus, der alle Dinge beherrschet..

Pope fuig pel costat de la pompositat barroca

Then met the eternal synod of the slay,
before the god, who thunders from on high,
supreme in might, sublime in majesty.

Pindemonte dfina una elegant perifrasi

ce gia tutti a concilio i Dei beati
sedean con Giove altitonante in mezzo,

cui di possanza cede ogni altro ^Iume*.

I,a primera lli^o que Riba ens dona, com a e^pressio de respecte envers

1'original, es, dunes, aquesta : literalitat.
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C. RIBA I LA SEVA TRADUCCIO DE L'IODISSEA•

La literalitat opera en el camp conceptual i imaginatiu . El lector es
situat de ple en el mon homeric. En el pla estrictament linguistic, en canvi,
es Homer el qui es empes cap a nosaltres ; perque Riba prescindeix de
tot element interposat i rebutja conscientment tot 1'aparat classicista. Es
tracta, poseur per cas, de descriure una tempestat. En castella cap lector
no se sorprendra que la descripcio es faci en els termes segiients :

aLanzaronse el euro y el noto y el cefiro rudo
y el boreas helado que arrastra imponente oleaje.

(Od., V 295-6, J. M. PABON).

Euro, noto, cefiro i b6reas son vents que tots coneixem d'oida, be
que potser vacillariem si es tractava de situar-los en el quadrant. En tot
cas, son els vents que esperenl de trobar en Homer. Pero hens aci corn
ho diu Riba:

al el xaloc i el minjorn van xocar, i el ponent de mal aire
i el mestral, que es fill de l'atzur i el gran mar arrodola..

Cap dels traductors que he consultat no ha gosat designar els vents

per llurs noels populars : el llenguatge oficial de 1'humanisme ha fet el

seu paper habitual de mitjancer : o be els vents son anomenats a 1'antiga,

o ho son abstractament , per referencia als punts cardinals . Observem, en-

cara, 1'exacta adherencia al text obtinguda per mitja d ' expressions poc

familiars o sorprenents : el ((ponent de mal aire», 8uaa^s; ((fill de l'atzun),

a(Op^y v TBS.

Si el contacte ha d'esser directe i lliure de convencionalismes , l'autor

antic se'ns ha de presentar cone alguna cosa de vivent : la seva forma

dc vida sera diferent a la nostra , pero necessariament haura d'expressar-se

amb les formules amb que en la nostra llengua s ' expressa la vida. En

efecte, una de les notes propies de 1'Odissea de Riba es la gran quantitat

de girl populars, colloquialismes i dialectalismes :

:Poc en la vida, Telemac, seras un covard ni un estupid»,

diu Atena a Telemac (II 270).

(((Aire, fills meusx,

diu Nestor, estiniulant els sews (IV i8).

.Val a dir que he sofert i passat aventures,
per tornar, despres de set anys, anib les naus emplenadess

diu Menelau (IV 81-2).
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6 E. VALENTI I F101,

Els pretendents sospiten que Telemac s'ha fet a la mar amb males
intencions , que ha anat a buscar herbes verinoses per posar-les al vi que
ells beuen :

per portar-ne qui sap quines herbes corsecadores
que ens tiraria al vi, i amb aixo, nosaltres ben Ilestos ! p

(II 329-30).

Ulisses construcix la seva armadia coin

aun niestre d'aixa que sap que cosy t s l'oficip

Telemac amenaca els pretendents :

(IV 249)•

adoncs estasseu-lo [el seu patrimoni], i jo clamarc als deus que son sempre,

per si donava Zeus que un dia vinguin les tornesp

ua( xi 7oOa ZEJC, 3666 naaiv'rv epya yevia00o (1 378-9)•

Idotea explica a Menelau coin ho ha de fer per a reduir el Vell de la
Mar, i l'adverteix que aquest mirara de transforniar-se en tota mena de
formes i figures :

ores, vosaltres teniu-lo a pen. ferm i estrenyeu mes encarap
(IV 419).

Menelau i els seus homes es llancen per sorpresa sobre el Vell de
la Afar :

apero el Vell no oblid a ses manyes astutes,
fora cas ! p

(IV 455-6).

Penseu en 1'6s tan frequent de formes expletives : ((fins a ser que)),
((Cl que es ell)), ((doncs)) continuatiu, ((pel que fa)), etc.

Aquest esfor4 cap a la naturalitat ens planteja, de fet, tin dels pro-

blemes mes espinosos de la traduccio dels classics en general i la d'Homet

en particular. z Fins a quip punt es licit de fer parlar els herois lionierics

amb el llenguatge dels mariners de les nostres costes? Aquesta pregunta

,i'arrossega una altra : la llengua d'Honier, z resultava de veres natural

i quotidiana per als seus oients? Pero, t de quins oients parlern? t Dels

que sentien els cants dels rapsodes a les places de les ciutats joniques, o a

les corts dels antics princeps? zO els atenesos del segle v, que aprenien

Homer a 1'escola ? t 0 els grecs de 1'epoca alexandrina, que el llegien ja

en edicions critiques? Salta a la vista que la tria de qualsevol d'aquests
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punts de vista sera arbitraria, potser amb Tunica excepcio del primer :

1'ambit geografic i social, en el qual nasqueren les rapsodies homeriques.

Pero aquest es per a nosaltres un mon desconegut i inaccessible, i si 1'arri-

bavem a coneixer, de segur que ens seria mes exotic i estrany que el

fantastic mon homeric de deus i d'herois.

En lloc de buscar un tercer terme de referencia, z per que no hauriem

de referir Homer al nostre propi mon, prenent-nos a nosaltres mateixos

coin a element de contrast? La giiestio consisteix, aleshores, a saber amb

quin estrat del nostre mOn hem de fer 1'enllas. Riba escrivia per a un

cercle reduit, pero socialment eficac, volem dir capas d'influir sobre capes

socials que era licit d'esperar que s'anessin ampliant. Havia de traslladar

Homer a la llengua d'aquesta societat, i 1'havia de presenter investit de

les seves qualitats mes eminents. Ara : Homer es un autor eminentment

directe i senzill, exempt de tota recerca i de tota complicacio intellectual.

Pero to al mateix temps una gran noblesa : per a tota la literatura posterior

es 1'exemple suprem de noblesa d'estil. Per tant, la versio catalana, si ha

ci'csser natural, tambe ha d'esser noble. Calia trobar 1'equilibri entre un

efecte d'iminediatesa i un altre efecte d'elevacio, equilibri que es sempre

molt precari i que Riba esmerca tot el seu art a mantenir.

En un conegut assaig sobre 1a manera do traduir Homer (On transla-

ting Homer, 1861), Matthew Arnold examina aquesta dificultat i pregunta

quin es el tribunal competent per a jutjar el punt de noblesa i el punt

ale naturalitat que ha de tenir una traduccio. Alnb tota serietat decideix

que, on aquest cas concret, I'autoritat cs ((the provost of Eton)). La pro-

posicio no deixa de for un lleuger efecte grotesc. Tingueu en compte, pero,

cue en un pals coin el nostre, on la tradicio tc un gruix tan minso (tot i

que la invoqueni tan sovint), ens cs diffcil d'iniaginar quo una tradicio

(en aquest cas la humanistica) arribi a existir en algun hoc amb una vida

tan concreta i tangible que pugui encarnar-se on una persona determinada.

Pero, tornant al punt quo ens interessa ara, el que li passe a Arnold quan

s'adreca a les seves autoritats i els pregunta quan troben Homer enlairat

i quan el troben familiar, es que cau en una mesa de peticio de principi

que lleva gran part de sentit a la seva pregunta. Perque el prebost d'Eton

aprengue el seu grec en Homer, i la llengua normal es per a ell 1'ho-

mnCrica. Naturalinent quo un hellenista pot distingir entre els diferents

cstils i faisons de la llengua grega ; en els temps d'or de la filologia ale-

manya es considerava inexcusable per a tot aquell qui aspires a la qua-

lificacio d'hellenista, i'attisclz konnen, es a dir, esser capas de distingir

instantaniament tot mot, modisme o construccio que fossin estranys a la

llengua atica corrent dels segles v i iv. Observem, pero, que aquesta habi-

litat, suposant que no fos illusoria, s'adquiria d'una manera exactament
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inversa a la que es normal. Per a un principiant, la llengua natural 6s
l'homcrica : solament 1'estudi6s ja avan9at ha apres a detectar el quc,
a l'orella d'un grec, tenia Homer d'arcaic o de singular.

Riba no disposava de cap prebost al qual pogu6s rec6rrer. En canvi,
tenia un gran precursor que li havia fressat el canvi i li podia servir de
model, en els sous encerts, i d'advertencia, en les seves caigudes : Maragall.
Es un fet que Riba, entre els vint i els vint-i-cinc anys, que 6s 1'edat de quan
componia la seva primera Odissea, va quedar profundament impressionat
per la publicaci6 dels Himnes Honaerics maragallians. Talment, que no
solament dedica la seva primera Odissea a la inemoria de Maragall, sine;
que en el proleg, per tal d'explicar l'estructura rnetrica dels seus versos,
inunta tota una justificaci6 teorica dels pseudo-hexametres on que havien
estat catalanitzats els Himnes.

El cas 6s curios, perquc la relaci6 de Riba amb Maragall es m6s com-
plexa qua no sembla. Es podria creure que l'hexametre ja madur do la
segona Odissea, rigor6s i alhora dtictil, es el terme d'una evoluci6 quo
coinensa amb els Himnes i es continua amb l'Odissea juvenil. La realitat
no es tan simple. En adoptar la tecnica de Maragall, Riba cedi a una
seducci6 i s'aparta d'un canvi que ell havia ja empres abans de concixer
els Himnes.

L'hivern de rgio-1911, mentre Maragall metrificava els Himnes sobre
la versi6 literal que li anava donant Pere Bosch i Gimpera, Caries Riba,
que aleshores tenia disset anys, emprengu6 la versi6 on hexametres de les
Bucoliques de Virgili. Aquesta traducci6 fou publicada, pagada pel sou
pare, els primers dies do juny de 1911, abans, doncs, que Maragall acabcs
la seva versi6 (coin podem veure per la seva correspondencia). La traducci6
do les BucOiques 6s una obra d'adolescencia, interessant nom6s coin a
document. Ara, la metrica 6s irreprotxable : 1'hexainetre 6s adaptat al
catala amb una precisi6, diriem, escolastica. Los regles s6n observades
sense exeepci6 i sense cap de les llicencies, quo despr&s seran tolerades
coin a inevitables. Coin a prototipus d'hexamdtrc catala, aquest vers 6s
perfecto, si corn a perfecto entenent rigor6s. Coin a instrument per a tras-
lladar l'Odissea sencera havia do resultar excessivament rigid. La publi-
caciO postuina dels Himnes, el 1913, hagu6 do significar per a Riba una
alliberaci6, ja quo li fcia veure la possibilitat d'un metre m6s folgat i m6s
lliure, m6s apte per a reproduir el to ample i desimbolt de la narraci6 epica.

Pero no crec que fos aixo el quo m6s el sedui de Maragall. M6s encara
que la metrica (despr6s do tot, inassa inforine), cl que devia temptar-lo
era faire directe i ingenu amb quc Maragall fcia parlar els personatges
rnitologics i llegendaris. En certa manera, Maragall feia amb la poesia
homerica una expericncia similar a la que anys enrera havia provat de for
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amb la primera part del Faust. I ho feia amb una distribuci6 similar
d'encerts i d'errors. Cal tenir en compte que Maragall no coneixia direc-
tament la pocsia antiga, i ja era un gran acte de generositat intellectual,
notable fins i tot en un home tan gener6s com ell era, que es deixes
arrossegar per l'entusiasnic dels joves deixebles de Lluis Segala (el primer
cercle d'on despres havien de sortir tantes coses) per a provar fortuna
en el camp de la gran poesia classica, de la qual en un principi semblava
sentir-se tan allunyat. Maragall s'esforca a infondre vida a un cos que
Homes entreveia a travels del vel espcs d'una traducci6 literal i sense art.
Res no te, doncs, d'estrany clue aquell equilibri entre naturalitat i noblesa
que deiem, es trenques de vegades pel cbstat d'una familiaritat excessiva.
Aixf, quan Apollo diu a Hermes :

aAh mentideret ! que Wets, de dolent h)

Una caiguda aixi, Riba no podia sofrir-la. Escoltem Penelope quan es
queixa de la seva dissort i que el seu fill, que ella creu encara un noi,
inexpert en la guerra i en els tractes dels homes, s'hagi fet a la mar :

.I ara el fill del nieu cor se me'n va en la nau concavada,
pobre petit , que que sap ell de trebalis ni de juntes ! s

(IV S17-SIS).

Aixi ja pot parlar una mare que es ensems una heroina i muller
d'un heroi.

Aquest exemple i la comparaci6 amb 1'exces en que pot caure la
confusi6 del natural amb el casola, ens d6na la clan de 1'equilibri acon-
seguit per Riba. Els personatges, divins i humans, de l'epopeia no s6n
les figures convencionals de la poesia humanfstica i. barroca, sin6 essers
conccbuts corn a vivents, be que amb una vida mes intensa i clara que la
que vivim nosaltres ; parlen, doncs, el llenguatge de la vida, fet d'elements
del nostre parlar viu, de 1'fmic que coneixem corn a viu. Aixo no vol pas
dir que parlin cony nosaltres, de la mateixa manera que tampoc la vida
que porten no es la nostra. Malgrat la constant presencia d'elements col-
loquials, la llengua no es vulgar ni corrent, sin6 artfstica en un grau
essencial : reconstrucci6 en tin pla ideal de la nostra realitat lingii.fstica.

En el pr6leg a la segona Odissea, Riba diu que en els casos de conflicte
el professor de grec cedira el pas al poeta ; i afegeix que seria estupid de
fer altra cosa. El que abans hem dit sobre el seu afany de literalitat indica
ja que un dels seus grans merits consisteix a haver reduit al minim el
nombre d'aquests conflictes. D'altra banda, hi ha casos en que el que
el professor de grec fa no Cs cedir el pas al poeta, ans suggerir-li solucion.-3
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insospitades . Pot ocorrer aleshores que el poeta se sobreposi als escrupols
secundaris que el professor pugui sentir . Citem un cas tipic.

Al llibre III, els parlaments de Nestor son introduits per un vers
formulari en el qual es aplicat a aquest personatge l'epitet de FEpivto;
irrtc1Ta, ucavaller gereni o de Gerenia, ; es un epitet de sentit no prou
aclarit. Gerenia era una ciutat de Messenia , per() res no sabem de la seva
relacio amb Nestor . A nosaltres , l'epftet no ens diu res. El vers es impor-
tant, pero , perque la seva reiteracio serveix per a donar emfasi epic a Its
parts dialogades :

aLlavors Ii respongue el cavalier de Gerenia , Nestor.

din la primera Odissea.

Doncs be : Riba llegi a 1'edicio de Berard una teoria d'aquest helle-

nista sobre el dit epitet : I'Ep^vtoc m7rr; Ta no significa ucavaller de Ge-
renia », sino que es equivalent de y pov intr-^Xi,ra, es a dir, uvell aurigau.
D'altra Banda, inr.;TrS en Homer no s'ha d'cntendre cone a genet, sin)

coat a guerrer muntat en un carro . Deixem de Banda el que hi pugui
haver de plausible en aquesta interpretacio . No crec pas que Riba perdes

gaire temps a comprovar-ne la solidesa . La cosa important era que aquesta

tesi Ii donava ocasio de canviar aquell vers de la primera Odissea per un

altre de molt ink ric :

al respongue llavors el veil Nestor, mestre dell carros..

D'altres vegades el poeta se sobreposa, no pas als escrupols cientifics

del professor, sino als escrupols literaris que pogues sentir el filoleg (que

tambe els filolegs en tenen). Es a dir, el poeta descobreix poesia on el

professor nomes veu, per exemple, etimologia.

El verb epsuyouat correspon al llati erugo, mes frequent en el seu
derivat eructo, que ha donat el cultisme eufemfstic eructar, en catala i en
castella. Aquell verb aparcix en diverses aplicacions, per a les quals els
lexics i els traductors proposen versions diferents. En el sentit d"eructar'
es diu parlant del ciclop embriac ; d'un guerrer que mor vomitant sang
per la Boca ; del mttgit d'un torn ; de 1'estrepit del mar rompent contra
les roques. En aquesta darrera aplicacio els lexics solen aconsellar de
traduir-lo per uvomitarn.

Misses, que ha perdut 1'armadia, despres de passar dos dies nedant

per Yalta mar, veu des de lluny la costa, i de sobte sent el retro de 1'aigua

que batia contra les penyes :

()p6x0Et Yap IL Ya X Lta 7roTl ^Epbv ^7CEipOto

SEtvbv ipeuY 0, tEVOV, E'auTO 8i 77xv0' aXbS iyvri»

(Od. V 402-403).
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Les onades es llancaven contra la costa corn si fossin «vomitadeso,
corn un «eructe». Els traductors han pres la imatge per diversos costats.
Voss accentua el matis de remolf, d'ebullicio :

edie ho11e fiichtlerlicll strudelnde Brandung. ;

Pope destaca 1'element auditiu :

ca hollow roar
of murmuring surges breaking on the shores. ;

Pabon esbossa un quadre gracios, en el qual la patetica figura d'Ulisses
€•s nomds un element del paisaje, corn 1'Icar de la famosa pintura de
Brueghel:

eBramaba el ingente oleaje rompiendose en seco
contra el duro cantil, y velando el paisaje de espumasv.

Escoltem ara Riba :

Car la maror runyia batent la seca ribera
amb un terrible rot, i ho cobrien tot els ruiximss.

D'entre les diverses solucions igualment correctes que Riba podia triar,
escull la mes exacta, que es tambe la mes eficac : perque presenta el mar
corn un monstre aninlat, i per ]a brutalitat del mot, parallela a la brutalitat
de la situacio expressada.

Crec que basten els exemples adduits per a veure quantes coses podem
aprendre en la traduccio de Riba. Els intermediaris han estat eliminats,
sobretot els de caracter humanistic, entenent aquest terme corn denotant
una determinada i tradicional interpretacio dels classics. Considera els
antics sense treure'ls del contorn on eren situats, els reprodueix tot con-
servant-los les notes distintives, corn si visquessin encara. Dona per suposat
que el lector acceptara el nou mon que li es obert, o, si voleu, el vell mon
vist amb ulls nous. En un mot : Riba se situa al comenc d'una nova re-
lacio amb l'antiguitat ; una relacio menys ingenua i mes complexa que
l'anterior, perque avui operen sobre el nostre esperit d'altres sollicitacions
de molt diversa mena, i sobretot perque la historia no es reversible.

EDUARD VALENTf i FIOL
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Societat Catalana d'Estudis Histories.

137

is


