
La nova c0disaean de Carles Riba.- No endebades ens separen m& de trenta anys 
d'aquella primera versió catalana da l'odissea am~bl qu8 Carles Riba quedava consagrat, 
entre nosaltres, com a mestre de poetes i &humanistes. Ell mateix, (que coneix com pocs, 
perqui: n'ha estat un viu factor, ales proves d'afinarnent i d'enriquiment)) a qui. ha 
estat sotmks el nostr,e idi- durant aquests trenta anys, i, en rordre prictic, els 
instruments de treball de QUP cdisposen avui l'es~cripor i l'investigador, trobava arcaica, 
distant i envellida aquella tradwccib. Per aixb, en ,proposar-li una reedició del llibre, 
Gen cincuonstincies que feien prbxim al meu wr)), confessa, ((el mite d'ulisses)), Carles 
Riba, el més escrupolós i 'exigent a b 1  ell mateix, ha decidit un nou i total retorn a 
l'aventura, negant validesa a la primera elaboracib. ((Havia de replantejar-me tots els 
problemes, de revisar tots els criteris, de ressenyar tots els mitjans)). I ha sorgit una 
segona Odissea. 1 Aquesta actitud, tat i que representa la pura permancncia en la seva 
línia com a home i c m  a poeta, assenyala, per ella mateixa, un triomf. 

L'intent de renovació no es podia reduir, Bs dar ,  a la superfí~cie del lkxic o de 
l'expressib. A l%slperit i a la pregonesa de les noves recerques filolbgiques En Riba ha 
unit tota la riquwa \de la seva experihcia t&cnica, aplegada durant aquests anys, i, en 
major grau, la de la seva experiencia humana, presidida per la doble wndicib d'hellenista 
i de poeta. La contemplació direl& de mars i terres odisseiques, que omple, ((en 
inacabable procés de cristallització)), els sems ulls i la seva mernbria, a través de les 
admirables Elegies de BdemrilCc, ha contribuiit a la realització de l'empresa amb el major 
poder d'efidcia i de síntesi. NomCs d'aquelsta manera el nostre poeta podia aspirar que 
la seva obra de recmstitucib, independentment del carkter de versib, adquirís l'alta 
qualitat d'obra clissica. Com específicament clissica,, en efecte, cal considerar aquesta 
segona traducció o refosa del ploema hmkric, en la qual el professor, sol.lidt a realitzar 
la fidelitat a les aaracteristiques histbriques i fildbgiqwes, sap sacrificar el seu rigor 
fonent-se amb el pur artista que desitja fer ressaltar semplre tot alllb que al seu albir 
són permanents val~ors e s t x i ~ e s  del poema original. 

El mateix traductor, en vuit essencials pigines liminars, exposa aquesbes raons i 
defensa la inmherabillitat del ploema com a awthtica expressió de poesia pura ; si bC 
aquest es pat sostreure al monopoli dels més a menys doctes hellenistes, no pot ésser 
lliurat, d'altra banda, espoliat de la seva poesia), a la insensibilitat dels simples devo- 
radors 'de nove1,les. En aquest pdincipi es basa tota la labor d'ara. D'aci que el vers 
havia d'ésser així mateix tel vehicle normal del s& t r h s i t  al a t a 1 8  En Riba ha resolt 
la difíicil q~es t ió  de la mGtrica sense segregar-b h la general de Sestil, salvant, ccrm 
objectiu immediat, la més preciosa qualitat de l'estil homkric: el moviment. La litera- 
llitalt en aquesta segona versió, Cs plotser menys palesa que em la primera, pererb 6s més 
desimbolt el seu procés i mes vivents la seva estructura i economia verhl ,  que acm- 
segueixen de mantenir, fins o.n b possible, les belleses, les harmonies, les ressanincies 
i les fórmules en qmt es desplega el món homkric. 

L'adapitacib de l'heximetre era necessiria. Cal acollir amb viu interi.s l'aclimataci4 
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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- 




