
L'ADAPTACIO CATALANA DE L'HEXAMETRE

EN MARAGALL I EN LES TRADUCCIONS

DE L'ODISSEA DE CARLES RIBA

I

En un altre lloc' be parlat de cone Riba, en les seves traduccions dels

classics, prescindeix d'intermediaris, per prestigiosos que siguin. ]s una

actitud que el mateix Riba exposa amb tots claredat en el segilent passatge

del proleg a la nova traducci6 de les tragedies de Sofocles (en edici6 de

biblidfil, 11951). Parla de les provatures que feu abans de decidir el metre

quo calia euiprar :

.N'he volgut tenir, quant a mi, el cor net, fent abans una prova cn

hendecasillabs : Punic metre que un comensament d'habituds recomana

entre nosaltres per a la tragedia. Em fou insuportable. Tambe deu estar

en les habituds, pet-6 em sembla que a cada tombant m'aguaitaven les

facilitats de la menys dramatica oratoria... Si es feien comptes, es en

hendecasil4abs que a casa nostra s'ha fet el classic amb mcs incon-

tineucia.»

Riha, doncs, no vol ufer el classic)). I paradoxalmcnt, traduint Homer,

'cl metre millor per a fugir d'aquell perill sera el mateix de 1'original

l'hexametre.

Ja es sabut que 1'adaptaci6 dels metres antics a les nostres llengues

es fa conservant finicament 1'ictus, reprodult per 1'accent d'intensitat, i

renunciant a distingir les quantitats. De quantitatiu el vers es transforma

en accentual. 1~s, doncs, una adaptaci6 molt imperfecta i que justifica que

ens preguntem si una tat adaptaci6 es realment possible, o si el resultat

6s acceptable. El fet es que l'hexametre sembla esser un metre destinat

a adaptacions successives. Potser ja en sofrf una en grec : 1'absencia de

r. Cartes Riba i la seva traduccio de 1'«Odissegn , ER, IX ( 119611 ), 127-137.
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2 E. VALENTI I FIOL

parallels en les altres llengiies indoeuropees i la violencia que imposata a
la llengua han fet suposar-li un origen extrahellenic. En tot cas, concixem
prou be el proces de la seva adaptaci6 al llatf. No fou pas tan diffcil com
ho es en catala, pero hi fa pensar en alguns detalls. D'una banda, el llatf
tenia un accent d'intensitat, i, encara que el paper d'aquest accent en
l'apropiaci6 dels metres grecs sigui un dels punts mes foscos de la in6trica
]latina, seutbla segur que condiciona, tot i que no se sapiga ben be com,
alguns dels canvis soferts per 1'hexametre a mans dels poetes llatins.

Un altre canvi important fou la perdua, en la recitaci6 epica, de l'a-

companyament musical (amb ]a f6rminx, una mena d'arpa), i el pas de
1'hexametre a vers purament parlat. Aixo obliga a extremar el rigor de la
seva estructura. PerquZC 1'acompanyament musical (una mena de recitatiu)

situava, per dir-ho aixf, cada sfllaba en el hoc del vers que li corresponia,

mentre que ara el vers s'havia de sostenir ell tot sol, i, per tant, li calia

organitzar-se molt mes severament.

(,'adaptaci6 segiient que 1'hexametre ha hagut de sofrir es ]a que
tingue hoc en les llengiies europees, sobretot 1'alemany i Tangles. En
aquestes llengiies els adaptadors encara es feien illusions sobre la possibi-
litat de conservar la metrica quantitativa. Son coneguts els maldecaps que
porta a Goethe de voler mantenir-se a l'altura de rigor d'un Voss, i les
critiques que en aquest sentit suscita el sell Hermann und Dorothea. El fet
es, per(), que aquests hexametres s6n ja fonamentalment accentuals.

Ara, aquests exemples, i entre nosaltres la conducta de Riba en emprar
l'hexametre, no solament en les traduccions, sin6 encara en una obra ori-
ginal major coin s6n les Elegies de Bierville, resolen en la praetica la
pregunta que insinuavem abans : es un fet que 1'hexametre ha entrat en
la tradici6 europea i que s'ha aclimatat tambe en catalA, sigttin quins
siguin els escrfipols teorics.

En les traduccions l'adopci6 de l'hexametre es justifica, primeranient,

per una ra6 general : la conveniencia de mantenir-se fidel als artificis

externs de la poesia respectiva. Pero tambe per un motiu mes particular :

TCpica antiga demana un vers ample i folgat que permeti de reproduir

el ritme noble i sostingut de la narraci6. Cal, encara, que sigui flexible,

adaptable a les diverses necessitats expressives, i que eviti la ntonotonia.

Ja hem vist les objeccions de principi que Riba oposava a l'us del (leca-

sfllab (o hendecasfllab, com dirt ell, seguint ]a tradici6 italiana). Fona-

mentalment es que cada vers to la seva propia retorica, i la del decasfllab

es massa accentuada perquc Riba la trobes tolerable. Pero tambe el deca-

sfllab es un vers massa brew i potser tamb6 massy rigid. Amb l'hexametre,

en canvi, el relat queda dividit en unitats prou amples, d'un nombre va-

riable de sfllabes, sense la monotonia del martelleig del nombre fix i, no
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L'ADAPTACIO C'ATALANA DE L'HEXAMETRE •,

cal dir, sense rima, element estrany al mon classic i del qual el gust modern

sembla que tendeix tambe a prescindir.

Ara : t com cal procedir per catalanitzar l'hexametre ?

L'hexametre es una serie de sis pens o compassos de dos temps : un

de fort seguit d'un de feble. l:s dos temps son quantitativament iguals,

peril aixi coin el primer, o sigui el fort, ha d'esser sempre una sillaba

Ilarga, el fehle pot esser format d'una llarga o de dues breus.

El cinque peu es sempre format d'una llarga i dues breus, i el sise o

final es sempre de dues sillabes (la quantitat de la darrera sillaba del vers

es sempre indiferent). Simbolitzant la sillaha llarga per -- i la bred per V.

1'esquenta sera :

UU ' UU -- v v U v - vv U

E1 fet d'esser un ritine descendent (temps fort seguit de temps feble,

i no a la inversa) fa que el temps inicial de cada vers hagi d'esser sempre

una llarga en temps fort. Pero el trot per a nosaltres mes caracteristic

de 1'hexametre es el final o clausula : dactil (- v u) mes espondeu (--)

-- vu I --

Dieni que es el tret mes caracteristic per a nosaltres perque en llatf

al final del vers l'accent coincideix amb 1'ictus , i aixo ens fa apreciable

el ritme, malgrat haver perdut el sentiment de la quantitat sillabica. 1~s

veritat que hi ha hexametres espondaics (es a dir, amb un espondeu al

cinque pet:: - I - - ), Pero solament corn una variaci6 rara.

Tractant-se d'un vers llarg (te de 13 a 17 sillabes) Ii cal, per a orga-

nitzar-se, una cesura o pausa. Conve, pero, que la cesura organitzi el

vers sense dissoldre'l. La millor i mes frequent es la situada al mig dei

vers, per() no al mig exactament : altrament , els vers quedaria dividit en

dos hemistiquis exactament equivalents, corn veiern en 1'alexandri frances

i en el vers epic castella regular. Per evitar-ho, la cesura se situa al mig

d'un peu, generalment el tercer (cesura penthemimera, es a dir, despres

del cinque urig peu), en hoc de posar-se entre peu i peu (en aquest cas

seria una diheresi). Situada la cesura penthemimera al mig del tercer peu,

cis dos membres resultants spin equivalents ritmicament (tres temps forts

cadascun), Pero no quantitativament (dos peus i mig el primer, tres i mig

el segon). I:ncara, el segon membre comenca amb temps feble i acaba en

feble ; el primer comem;a am]) temps fort i, en llati, acaba generalment

eat fort. lls dos hentistiquis queden, doncs, perfectament distingits, sense

perill que siguin sentits coin a versos independents :
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4 1;. 1'.91 .EVVT/ I 1101.

Cesura penthemimera masculina := V V - V V '- I U U L UU V- U U '- V

Cesura penthemimera femenina : -- V V= V V U I V V -- V V v

Despr6s de la penthemimera, la cesura m6s frequent is l'hepthemfinera

(despr6s del sete mig peu, aixo 6s, al mig del quart peu), regularment
acompanyada d'altres pauses secundaries : trihemfinera (despr6s del tercer
iuig peu, o sigui al mig del segon peu) i penthemimera. No 6s, pero, la
regular, perque una successi6 de versos amb aquesta cesura resultaria
monitona (per 1'alternansa regular de membres llargs i curts) :

U -U
-

I V V -- V_V
i

U U - V

Fn catala el ritme ha d'6sser sensible sobretot a la fi del viers, on
normalment caldra trobar ]a clausula anomenada heroica, dactil m6s es-
pondcu Una altra terminaci6 no seria d'hexametre. Com
que l'accent substitueix la quantitat , = marcara ]a sillaba tonica, i l-) la
sillaba atona.

La combinaci6 que, a priori, semblaria m6s natural per a la fi de viers,
6s la de mot csdniixol seguit de mot pla :

= U V I - V : llagrima viva,

hero aquesta combinaci6 6s en general eludida per tal d'evitar la monotonia
d'un ritme massa marcat . Les solucions m6s frequents son les que enca-

vallen tin mot entre els dos pens , o dissolen un pen en dos o tres mots:

- I V V v d'ulls] clars, Aten6a.

= V I v = V n6gre navili.

' I V i V I v tin] fill en va n6ixer.

V I V -'- u : navili l6rs no el vci6ren.

'- u V V : uni]ralles tan ll argues.

V V I - V adrni ]rant cada c6sa.

La cesura habitual sera, en catala com en grec o llati, la penthemfinera,
despr6s del tercer accent . Si 6s masculina (6s a dir, immediatament despr6s
de la sillaba accentuada), tindra un final d'hemistiqui agut, en contrast
amb cl final de viers pla. La cesura hepthemfinera (despr6s del quart accent)
anira regularment recolzada en cesures secundaries.

Una dificultat 6s que no poden donar-se tres sfllabes atones seguides,
iii dues de toniques seguides. Hi ha, doncs, dues sequencies interdites :
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v u u i ----. 1~s, realment , una coaccio, pero no superior a les que im-

posa qualsevol tipus de vers regular . La primera sequencia ( tres atones) es

pot evitar investint una sillaba atona d'un accent secundari :

«1 tornant al palau I es captingueren de l'^pat.

(Od.2 XIII 2 )

I,a segona, dcsproveint d'accent tin mot to tic :

.vies-ne servint, ( per tal que a Zeus Pare I fern la preguera.

(Od.2 XIII .sE)

o disposant el primer accent davant la cesura, per tal d'aprofitar la pausa

(aleshores la cesura es torna diheresi) :

•Em pre]guntcs corn vie a tit, I dea, un den ? Per nma banda>,

(Od.' V too)

1,'6nica coaccio seriosa es, en catala, la necessitat de contensar el viers

per sillaba tonica, atesa la gran quantitat de particules atones que tenon

cl hoc natural al connencament de l'oracib o dels membres d'aquesta (arti-

cles, prepositions, conjuncions). Dc la solucib que hom Boni a aquest

problema dependra en gran part la fesomia de l'hexhmetre catala. Ws

endavant veurem les consegiiencies de les diverses solutions adoptades.

Aquestes son, en resum, dues : o admetre una anacrusi o base, aixo es,

tuna sillaba o sfllabes inicials fora de compas :

.pel] teu record , I que em drCSa, I felis I de sal exaltada.

(Eleg. Bier. II, 3)

ode ]a] casa, ja el va reconeixer I Calipso, divina entre does.

(Od.' V Si)

:o investint d'accent tin mot ton

*en el pare estremit I on scmbla estar per reneixcr.

(Eleg. Bier. 1, 13)
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II

I,'hexhmetre do la primcra Odissea es vincula d'una mancra explicita
al vers dels Hinanes Hoincrics de Maragall. Pero el primer assaig quc feu
Carlos Riba es anterior a la publicacio dell Hinanes. A 1'hivern de r91o-i i,
mentre Maragall anava metrificant els Hinanes sobre la traduccio en prosa
quo Ii donava Bosch i Gimpera, Riba, quo tenia aleshores disset anys, es
posava a traduir on hexhmetres les Bucoliques de Virgili. Aquestes Bia-
cilliques foren publicades els primers dies de juny de 1911, es a dir, abans
que Maragall acabes la seva versio, coin podem vcurc on la correspondcncia
d'aquest. La traduccio de Riba es una obra d'adolescent, i no to altre valor
que el documental. Pero el sou hex,'unctre es irreprotxable i d'una precisiO
escolhstica. Les dificultats son superades gairebe sense deixar residus : iii
tin sol vers agut, tots comencen per temps fort (fora d'alguns casos amb
is conjuncio «i»), les cesures son sempre regulars, no hi ha cap exemple
de segizencies interdites. Si per perfecto entenem un vers rigor6s, aquest
Ncrs cs perfecto. Era, pero, massa rigid per a traslladar l'Odissea sencera :
Ii mancava 1'agilitat que demana la narracio. Si ja aleshores Riba pensava
a traduir Homer, per forca s'havia d'adonar quo no havia encertat encara
amb un tractament satisfactori del vers. Aixi s'explica que quan, el 1913,
es publicaren els Himnes Homcrics, Riba els saludes cony una alliberacio
i els prengues per model quan, poc temps despres, es posh a traduir
1'Odissea. En aquest sentit i dins aquests limits podem parlar de Maragall
coin a precedent de 1'hexhmetre ribih. Conve que examinem aquest
precedent.

III

^Coni es construct l'hexhmetre dels Hinanes Ilonrics? Per podcr
contcstar aquesta pregunta he analitzat 300 versos do Maragall : cls loo
primers de 1'himnc 1, A Apollo Deli, cis ioo primers de 1'himne IV,
/1 Afrodita, i Too mes dels himnes VIII a XIX. M'he fixat on els punts
Ines importants :

a) Fi de vers. Composicio dels pens cinque i sisc.
b) Cesura.
c) Comen(;ament de vers.
d) Segiiencies sillhbiques interdites

a) El resultat no not esser mes desconcertant : Maragall renuaacia,
gairebe sistemhticament, al trot Ines caracteristic de 1'hexhmetre: la clhusula
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L'ADAPTACIO CATALANA DE L'HEXAMETRE 7

heroica, = u v u, la qual es troba solament en un vers de cada cinc.

En els cent primers versos de l'Himne a Apodlo solament es d6na en vuit

casos. El final regular es, en canvi, tin coriambe : -'-- u u Com a vers

tipus podriem citar :

aA cada] una d'aquestes terres ana i demana acolliment,

(1, 41)

La presencia d'una base no accentuada de dues sillabes i el final agut

donen com a resultat una inversi6 total del ritme : una serie anapestica

(v u -) en Iloc de dactilica (- u u).

El fet curi6s es que sembla haver-hi una voluntat de fugir de la clausula

heroica. Aquesta es d6na en 21,3 % dels casos. El cinque peu es dactil

en el 71,7 % dels versos. El sise peu es espondeu en 36 %. D'una manera

espontania, i partint d'aquestes xifres, el nombre exacte de clausules re-

gulars hauria d'esser 26 %. Quan li surt espontaniament un vers pla,

Maragall sembla que s'esmerci a evitar que li surti una clausula regular.

Aixi aquests tres versos seguits, amb espondeu cinque i sis6:

.quan] ell hi arriba, estes son arc glori6s. Sols Leto

resta al costat de Zeus, dels Ilamps amad6r : es ella

qui a]fluixa la c6rda tivanta i tanca el buirac, traient-lo•

b) En materia de cesures no es pot parlar ni tan sols de tendcncia.

Dins la molt escassa exactitud que permet 1'escansi6 dels versos maraga-

llians, surten aquestes xifres

Penthemfinera . . . . . . . . . 32,3 %

(masculina, 13,3 % ; femenina , 19

Hepthemimera i trihemfinera . . . . 5 6 ;

Irregulars . . . . . . . 11, 7

c) 1°s normal l'iis d'una anacrusi o base atona al comensament del

vers : 79,6 %. Per tant, nomes 20,4 % dels versos comencen amb temps

fort. Arriba a haver-hi bases de tres sillabes :

.A Pepa]retos marina, i a I`gas Pirresia, i a I'Atos tracias

(1, 32)

«i en les su]aus donzelles a dins de llurs cambres posa son esperit.

(IV, 13)
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(en aquest darrer exemple, probablement cal pronunciar asuausn mono-
sfllab i uesperitn = esprit. Seria molt millor de poder treballar sohrc Cl
manuscrit original, i no sobre el text impres, probablement corregit).

d) De les segiiencies interdites, v v v es dona en el 23,3 % dels
versos; - - en el 8,3 %.

.del bell] fill que Leto dels cabells formosos anava a tenir.

(I, ),-)

cEl] pare Zeus fa gran festa al fill estisnat.

(1, lo)

Nxcmples de dificultat en escandir els versos de Maragall :

«i Amfitrite sonora, i altres immortals, men}-s I-Iera)i

Si poseur accent secundari en (Antfitrftc)) i ((Immortals)), surten set accents.

La disjuntiva cs d'admetre, o una base bisillabica fora de compas ((i Amfi-)),

o tres atones seguides : «-tres intmor-n.

•dels] justos i ceptre de la valentia : to fas roda en 1'eter,

(VIII,

El sentit exigeix que s'accentui ((rod i en 1'etcr)), la qual coca dona tuna
successi6 de dues temiques a la fi de viers, la posici6 rues compromesa.
Fs dubtos, de mes a mes, com cal evitar (o si cal evitar) els set accents.

ls, evidentnlent, injust envers Maragall d'examinar els seus versos
amb el criteri que he aplicat aquf. Ell intenta, nonses, una aproximaci6 al
que ell creia que devia esser 1'hexametre antic, sense obeir d'altres regles
due les del seu sentit innat del ritme. En canvi, no podem adduir ern
dcsctrrec scu la manca de coneixement directe de l'hcxametre d'Homcr.
Perque justament la majoria de les traduccions que llavia fet de Goeth-,
son d'obres del perfode classicista goethia, en metres antics, especialment
dfstics elegiacs (Elegies Romanes, Alexis i Dora, El nou Pausics i la f(n-
rista, Epigrames venecians). Maragall ja havia, doncs, traduIt alguns
centenars d'hexametres goethians, que son forca estrictes. Pero cnlloc no
s'assaja a adaptar-los, sin6 que els traduf simplement en el vers que li era
mes planer, en decasfllabs. No copsa la intencio de Goethe, d'establir
un enllac amb la tradici6 elegfaca llatina, no solanient en la concepcib i el
tractament dels tenses, ans tambc en 1'artifici metric. 0, si la copsa, la
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desdenya. Ja es un guany, dories, que a l'hora de traduir Homer cregues

convenient d'intentar una aproximacib al seu ritme. En aquest canvi d'ac-

titud hi ha, evidentment, un reflex de 1'interes pels classics, i concretament

pels grecs, que s'havia comencat a desvetllar en els primers cercles d'on

sortf 1'Institut d'Estudis Catalans, i especialment entre els deixebles de

I,luis Segala.

El que ens obliga, peril, a analitzar els versos maragallians, i a establir

en que s'acostaven als homerics i en que se'n diferenciaven, es el fet que

Carles Riba, renunciant al que havia aconseguit ja pel seu compte, es

decantes pel vers de Maragall i arribes fins a donar-ne una justificacib

teorica (a ((La Publicitat)), articles reproduits a Escolis), que en essencia

repeti en el proleg de la primera Odissea, amb 1'explicita finalitat de

defensar el seu procediment.

Segons Riba, Maragall reprodueix fidelment 1'esperit dels hexametres

homerics.

aEn Homer, l'hexametre constitueix una mesura, pero no precisament

un ritme, com ve a esser en Virgili... En Homer, en canvi, tot flueix :

es una llarga correntia ritmica que, com una deu viva, per dir-ho aixi,

va rajant a bell doll de si mateixa... El vers, aqui, sembla no tenir altra

cosa a fer que senyalar la petja igual de l'instant per damunt..

Sembla, doncs, que Riba creu que l'hexametre homeric no es una

entitat rftmica independent, sing una mena de ((metron)) o ((colon)), element

d'una unitat superior que seria el recitat en el seu conjunt. Aixo esta en

contradiccio amb l'estructura regular del vers homeric, amb el seu final

protegit per regles, no tan rigoroses com les del vers virgilia, peril, tan-

mateix, estrictes.

aI tal com Homer, pel mateix que deiem del seu ritme, no en fa en

uiltim cas sing una pomposa, inacabable teoria dactilica, que comporta,

com ni adonant-se'n, el recurs de l'encavallament, aixi el seu traductor

pot recorrer a un encavallament metric, i donar hexametres aguts, com.

pensant la sillaba que manca amb les sillabes atones inicials del vers

segiient, o be amb la forca mateixa de 1'accent final (cosa de la qual

trobarfem un parallel en el mateix hexametre homeric, on el temps doble

final pot reduir-se a temps breu, compensant-se potser amb una pausa

que la veu fes en acabar el vers).•

Aquesta darrera cxpiicaci6 contradiu 1'anterior descripcio de l'hexa-

rnetre homeric : si la pausa final lx)t compensar la quantitat d'una sfllaba,

1'hexametre es un vers independent, i no un simple membre o element

d'una unitat superior.
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Riba posa tambe en termes de principi el problems dels accents secun-
daris, enunciant el que ell anomena les dues lleis contradictories de 1'accent
catala

T.`) Duna banda, les sfllabes atones rester en ]a penombra, i no
poden tenir cap valor rftmic positiu (es a dir, 1'accent influeix eu el
timbre, i 1'accent secundari xoca amb la mateixa pronunciacio).

z.`) S'introdueixen accents secundaris perque d'instint no es toleren
mes de tres atones seguides.

Segons Riba, molts dell hexametres do 1\Iaragall se con}^eixen a la
primers llei ; aixf en els himnes mes carts. Itlolts d'altres (els llargs) fan
compte d'ambdos principis harmonitzant-los (no ilia com). 1!s una afir-
macio que no resisteix 1'analisi. GIs versos mes informer de Alaragall es
troben justament en els himnes brews. D'altra banda, e^ molt dubtGs que
en ^^Iaragall es pugui parlar d'accents secundaris.

IV

Riba defensa , doncs, en teoria , el procedir de \Iaragall . ^ Quina es,
peril, la revs practica l Per a qui hagi seguit el detail de 1'exposicio
anterior , el mes corrode sera de tenir reunits en un quadre estadfstic les
xifres relatives als trots mes essencials de 1'hexametre tai com es presenter
en illaragall i en les dues Odissees de Carlos Riha . D'un cop dull podem
veure aixf la influencia del precedent maragallia i 1'evolucib de la tecnica
de Riba del T9T9 al x948. I,es xifres de les dues Odissces surten de 1'analisi
de zoo versos : V r-Too, XII T-Too. Els versos de ^faragal ] analitzats rein,
cam he dit mes arrant : I r-Too, IV T-Too, VIII-XIX.

Comparncio de l'estructurn ^ni^tri,ca de l'hexd^netre vii els Ilinules llomeries
de :1^nragall i eI^ les dues (ldissees de Cnrles Ribn

\IARAGALI, l.a ClhlSS@A :.• ODISSITA
of p/
iu p

CESURA

Pen thell]l nlerH
Diasculina
Femenina

Hepthemimera i trihemimera

D'a]tres

133
iq

3z^3 ;.?,.5 09
42 h5
ZI..5 ZiI

Total

j6

I I'j

'h^5
v

Ioo,o iou,o

s^S

31
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1.'ADAPTACId CATALANA DE 1.'HEXAMETRE II

MARAGALL 1.6 ODISSEA 2.4 ODISSEA

O/ Of 0/

FI D'iiEXAMETRE

v v - - 21,3 63,5 97

- v v -- 50,3 31,5 0,5

D'altres 28,4 5 2,5

Total 100,0 100,0 100,0

5.6 PEU U v 71,7 96,5 99,5
22,7 3 0,5

D'altres 5,6 0,5 0

Total I0o10 100,0 Ioo,o

6.6 PEU -- v 36 65,5 97

63 33,5 1,5

D'altres I 1 1,5

'T'otal 100 100 , 0 100,0

COMENcAMENT D'HEXAMETRE

v 63,6 63 22

v v 15 6,5 0,5

v v 1 0,5 0
Total colnen4ament Aton 79,6 ; 22,5

Tunica inicial 20,4 3 77,5

7'Otal 100,0 100 , 0 100,0

1i;RIIi$ SII ..I.ABIUt' ES IN1' ERDITES

I-) v v 23,3 3 0,5
8,3 3 1

I,'csforc fet en la se<goua ()dissea per regularitzar l'hexanletre, acos-

tant-lo al rigor antic dins cl que aconsellen de fer les particularitats de la

functica catalana, ressalta ('aqucstes xifres amb prow claredat perque no

caigui insistir-hi. Examinarcm, en canvi, alguns exemples que illustren

1'evolucio del metre des de l'Odissea del igi9 a la del 1948.

V

A) FI DE VERS . -- La clausula classica = v v = v ha esdevingut

finalment 1'acabament regular del very. La segona Odissea22 to alguns

2. La sigla Oct.', in.lica la traduccio de 1919 ; Od.2, la de 1948.

259



12 E. VALE'vTI I FIOL

hexametres espondaics , es a dir , amb espondeu al cinque pen : - u t^3
(aprox . 0,5 %) :

.I llavors responent , I li digue 1'enginy6s Clfsses.

(Od.2 V 214)

i un 1,5 % d'hexametres aguts, destinats sobretot a obtenir efectes
expressius :

.Fflla, quina paraula et fugi J del clos de les dents?.

(Od.2 1 64)

.amb un terrible rot, I i ho batien tot els ruixfmsn

(Od.2 \ 402)

Alguns casos de dactil aparent en el sise peu s'expliquen perque Riba
diftonga sistematicament les terminacions - ia, -ies : uEsqueria» , ((sandalics,).
Rarfssimament apareix un final esdrtiixol (per tart, amb dilctil final) :

.] guaitava la mar infinita , I estill'ant vives ] lagrimes.

(Od.2 V S4)

Un bon exemple de substitucio de finals aguts per finals regulars en
la segona Odissea, ens el dona V 1-4 :

.I 1'alba es llevava del ]lit, del costat de l'illustre Titon,
per tal de portar la hum als no moridors i als mortals.
I els deus, vet-aqui, s'asseien a l'assentada, i entre ells
era Zeus que trona per 'nnlnt, que es qui to ]a forca mes gran..

(Od.')

.I,'alba, del hit on dormia al costat del noble Titonos
va llevar-se, als eterns per portar la llum i als qui moron,
i els deus prenien seient a la junta; i entre ells presidia
Zeus, el qui alt retruny, de qui es mes gran la potencia..

(Od.2)

B) PRIMER PFu. - t,s particularment interessant el tractalnent dei
reu inicial. Nomes el 22 % tenen en la segona Odissea una sillaba fora

3. Per tal de no introduir diferencies en la tenninologia , anomeno eespondeu*
In cuinbinaciO catalana tonica + atona (= u), en floc de . troqueu », que seria mes
propi.
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L'ADAPTACIO CATALAVA DE L'HESAMETRE t3

de compas : les anacrusis bisillabiques queden notnes en estat de vestigis.

Cal remarcar, pero, que aquestes xifres no descriuen adequadament la

situaci6: aproximadament i/3 dels temps forts inicials s'obtenen gracies

a l'aprofitament d'un accent secundari. Riba fa un As parsimoni6s d'aquests

accents, pero el comensanient de viers t6, en si inateix, una forta especial

que els justifica mes que altres posicions.

El cas m6s fregiient de sfllaha atona inicial, fora de compas, es el de

]a conjunc16 i ; segueixen les inicials atones de polisfllabs. Exemples :

ai per] sobre la terra infinita, I cons un ale de I'oreig*

(Od.' V 48)

corregit en :

al per sobre la terra infinita , ( amb el bitf de l'oratge*

(Od.2 V 46)

In Od.' V 49,

ai va] prendre la v5ra I amb la qual j amoroseix ell els tills.,

si s'accentua la base, surten v v v . Rs preferible, dories, de deixar-la

fora de compas i posar accent secundari a aamoroseixu. Vegeu la correcci6

enOd.2V4i:

al va prendre in vara I amb que els tills dels homes encanta•

Altres exemples de correcci6 :

ai A]tena els contava I les moltes penes d'I?lisses, Pent-ne.

(Od.' V 5)

ti Atenea els contava les moltes penes d'Ulisses,

(Od.2 V 5)

.amb] tot de presents de bronze i d'or I i vestfts a bastanca,

(Od.' V 39)

acarregat de presents de bronze i or i de r6bes•

(Od.2 V 3

26,



^^ E. VALENI'1 E FIOL

adels] homes que vol , ^ i quan vol ^ estant adormits els desperta.

(^^d•' ^^ 50)

rdels que v61, ^ i, quan vol, ^ estant adormits els desperta.

(Od.' V q8^

C) INTERIOR vEr, vsRS. - 5bn molt instructives les correccions quc
operen sobre 1'estructura interna del vers regularitzant cesures , suprimint
sequencies interdites ; en un mot : donant clarcdat a 1'organitzacio mctrica:

.Hermes, cum que despres de tut ^ en qualsevol aura
cosa to ets el uuvci : ^ a la \imfa trenabunica»

(O d. ' \^ 29- ZC'I

Observeu en cl printer vers : inversib d'accent en el cinque pert : uqual-
sevolu. Cesura hepthemimera cola. ^ncavalcament dur : aaltra ^ cusa,^,
refies de la teora de la ufluencia ritmica^^. l;n el segou vers : cinque i sisc
pcus units en un sol mot, imitaci^^ de gust dubt^s dels compostos bomerics.
7bts aquests defectes desaparcixen en la correcciG (que tc en comptc, do
WIC's a mes, la couvcnicncia de cett^'ir mes la tradncci^;)

.Hermes, phis que ttt ets altrantent ^ qui purta cl, missall;es,
ves, i a la \imfa rullada ^ anuttcia el decret quc n^^ erra»

f Od.= V^ ^9- 3^^:

plena de 1'ambrosia, i li va amarfi cl nictar vermeil.

((^^i.' V'. cX^'^

Aquesta cs 1'escansio quc fa suposar la ^,rafia «uniaruu ; i7na1 a^;ut
- ^ ^ =• Pcro uamaran ^tton es antinatural , cssent nu mot important i
cue prcn tut rcllett especial pel seu sentit inusitat (harrcjar cl vi amb ai^,tta).
Pero 1'altra soluciu ens dbna : base fora cle compas do tres sil^labes : «plena
Qen ; cesttra trihemimcra cola, i, a be fiat aamarii ^ cl^^, o bC^ dttcs toniqucs
^e,ttides : << amarii el nectar ». ^'c^^^ctt la nova ^ cr^i^"^

«amb 1'ambrosia ^ i ^'a frr del nectar ^-crnt^^ll la barreja.

(pd•z
^'^ 931

rcsense guiatge dels deus ni dels humans murid^^rs»

(cad.' V' ;_;I

z6z



L'ADAPTACIO CATALANA DE L'HEXAMETRE 15

Accentuacio ((Ms)) per tal d'evitar ' (((deus nb)) ; pero ani» es mes

important.

.que] torni , sense guiatge I dels deus I ni dels homes que m6ren•

(Od.' V 32)

.i els pretendents se'n t6rnin , I nau i ells, I pel camf quc vingueren•

(Od.' V 27)

(( Nau)) queda aton , malgrat la seva posicio destacada.

. i Cis pretendents amb la nau, I que tal com venien se'n tornin:o

(Od."- V 27)

i no desobeia el missatger Argifont•

(Od.' V 45)

Dos accents secundaris : ((des-)) i amiss-u ; cesura poc clara.

.tal digue, I i no desobef ^ el missatger Argifontes.

(Od.2 V

.tal] Hermes fou carrejat per ]a munio de les oness

43)

(Od.' V 56)

Anacrusi poc clara : ((tab) hauria d'esser tonic. Poc clar tambe l'accent

secundari : ((IA)) o ((muni6)) ?

« tal semblava , I portat per les tines innlimeres , Hermes.

(Od.z V 54)

«i aleshores Alcinous I va respondre i digue.

(Od.' XIII 3)

Diheresi en Hoc de cesura , amb dos membres rftmicament identics.

•i llavors fou Alcinous I que va parlar-li en resp6sta•

(Od.2 XIII 3)

(tot] era girar la testa I cap al sol tot lluent.

(Od.' XIII 29)
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e•.. vAt.eh7•t t Trot.

)rl very sona malament ; «toh, (repetit) aton, mentre «cap>, ^s tdnic ;
diheresi en lloc de cesura.

.mentrestant , ^ gira el cap al sol ^ que tot ell resplendia•

(Ud.' XIII zq)

VI

D'aquesta analisi es despren que 1'hex^metrc de la segona Odissea
cs un very perfectament estructurat i individualitzat : pel destacament del
primer pen, per la regularitzacio de la cesura i de la cl^usula, per 1'elimi-
nacib de gran nombre d'accents secundaris, per la claredat de 1'organit^.acio
irtterna . Conserva, peril, una llibertat suficient, amb la possibilitat de finals
aguts i versos espondaics.

L'hex^metre l:a esdevingut, doncs, un vers catal^, sotmes a ones
lleis prdpies. De les regles antigues s'han conservat nomes les que son mes
aptes a la nostra llengua. 1~s licit, doncs, de preguntar si hem de seguir
escandint-lo segons el sistema antic, o si no fora millor de prescindir del
sea origen historic i definir-lo segons les sever notes actuals . 1~s una
questio que nomes es pot resoldre partint d'un estudi general de les lleis
ritmiques de la versificacio catalana. F,m limitare a apuntar uns sugge-
riments

t) t Caldria, 1>otser, considerar que 1'hexametre to solament cinc
accents i no sis, en vista de la frequc^ncia de la base no acentuada, i seguint
1'exemple de Pabbn en castell^ ?

z) En lloc de mesurar-lo per pens, r no seria millor (en atencio al
joc de les cesures, especialment trihemimera-penthemimcra-hepthamimera)
de fer-ho per grups ritmics, del tipus de combinacions complexes com
cretics (^ u _) i coriambes _ u u - ?

3) Ates 1'tis dels accents secundaris a 1'interior del vers, potser con-
vindria distingir entre pens forts i fcbles, i regularitzar 1'us dels peas Subs-
tituibles, amb possibilitat d'invertir el ritine. I,'excmplc en seria el vers
parlat cie la tragedia i la coutedia antigues.
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