
I. HISTORIA L I T E R A R I A  

Els precursors 

Al Tractat  de la poesia catalana,' que es conserva en una cbpia manuscrita del 
segle XVIII, hom comenqa a descriure la poesia fent distinció entre la catalana 
i la Uatina. Així, al primer capítol, titulat De la divisió de la poesia e n  catalana 
i llatina, hi són comparades les maneres de fer poetiques corresponents a cadas- 
cuna de les dues llengües assenyalades i hom afirma que és possible de construir 
en catalh poemes segons els esquemes m2trics llatins i, inversament, d'escriure 

1 .  AN~NIM, Tractat de la poesia catalana, manuscrit núm. 47 de la Biblioteca de 
Catalunya. 

2. Per exemple, a les primeres pagines, fa constar: <<La divisió de la Poesia en vulgar 
y no vulgar, que en estas regions v6 á ser 10 mateix que en vulgar y llatina, u en 10 
present que en Llatina y Catalana no es aqui divisió merament material, originada sola- 
ment de la materia o idioma en que se executan las reglas de la llatina com las de la 
poesia vulgar se poden executar en cualsevol idioma per exemple: la de la Llatina en la 
Catalana en estos distichs y odas Saphicas a Sta. Magdalena 
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poemes en llatí segons les normes dels versos catalans. Versemblantment, altres 
tractats de poetica anteriors o posteriors a l'esmentat dediquen algun capítol a 
estudiar aquesta mateixa qüestió. Ara bé, la majoria dels treballs relacionats amb 
l'estudi dels ritmes clhssics pertanyen al segle xx, i solen coincidir tots a asse- 
nyalar Maragall i Riba com a introductors de l'hexhmetre, i Costa i Llobera com 
a introductor dels metres de la lírica horaciana. De fet, la qüestió dels ritmes 
clissics comenga a Ithlia durant el segle xv i posteriorment passa a la península 
Iberica. Perb en aquests moments ens interessa la seva evolució en la literatura 
catalana. Joan Franquesa, en una carta Al Rnt. Dr. D. Joseph Fonts,' datada a 
Barcelona el 19 d'agost de 1925, assenyala que <(la fallera de la métrica llatina 
es més antiga del que tothom creu. Ja'l poeta Villegas entre'ls castellans n'en- 
sajá algun exemple)>, tot fent partir, doncs, els intents catalans de la poesia 
castellana. e s  interessant, perb, d'assenyalar dos casos més que esmenta Fran- 
quesa: <(El Nuevo Sistema musical de la lengua castellana den Sinibaldo de Mas 
[sic] va fer molta forrolla defensant la teoria que V. condemna. Y els profes- 
sors de retórica no's descuydaven d'explicar aquella innovació a sos alumnes. 
Pero en cambi el jovenet Cabanyes, intim amich de'n Sinibaldo, y avuy consi- 
derat com el primer poeta de l'época, no s'hi arribi a entusiasmar: trobá, segons 
diu en una carta enginyós el Sistema, si be li devia desagradar la práctica, puix 
no he vist que l'adoptés en cap de ses poesies.)> Pel que fa a aquesta darrera 
afirmació, jo mateix he comentat en una altra ocasió com Cabanyes s'esfor~ava 
a donar a les traduccions el mateix número de versos que hi havia al poema 
original, fet que si no demostra del tot que el poeta neoclhssic estigués marcat 
per l'afany de reproduir exactament el ritme original, almenys sí que ens diu 
que el volia seguir molt de prop. Ara, en cap cas ni parla de l'hexhmetre ni 
n'escomet la provatura. En canvi, el cas de Sinibald de Mas ja ens porta a un 
altre terreny. També Joan Franquesa ens diu: <tLo Sr. Sinibaldo de Mas publicá 
anys mes tart els tres primers llibres de la Eneida en hexámetres castellans.)> 
En aquesta versió sí que hi ha un intent d'apropiació del ritme greco-llatí. Perb 
Sinibald de Mas, que segons Menéndez y Pelayo: <<en 1831 [...I remitió a la 
Academia Española una Memoria sobre la facilidad de apropiar al idioma caste- 
llano toda la versificación de 10s antiguos poetas griegos y latinow, fonamenta 
la seva teoria en la creenqa que en castelli el joc de la metrica té com a base la 
distinció entre les quantitats de les síllabes. I aquesta forma de construir els 
heximetres ja és discutida pel mateix Menéndez y Pelayo: <(El inventor estuba 
tan encariñado con su teoria. aue sostuvo. conforme a ella, la vosibilidad de , L - A 

imitar en castellano todos 10s metros latinos, y basta de inventar otros nuevos 
@&i" 

Altra 
Cesse 10 llanto Madalena bella 
muda lamentos en alegre risa; 
puix quant bellissim ressucita Christo 

cessa la causa. 

Y las reglas de la vulgar se poden executar en la llatina...)> 
Els dístics elegíacs de 1'Epigrama són els dos únics dístics catalans anteriors al segle 

xx coneguts per mi. I cal remarcar, pel que fa a l'heximetre, que s'atenen d'una for- 
ma rigorosa a les normes de construcció d'aquest metre que seran elaborades al liarg 
del nostre segle. 

3. J. FRANQUESA, Al Rnt. Dr. D. Joseph Fonts, ctGazeta de Vich>>, núm. 2 (1926), 
PS. 2-3. 

4. J. MEDINA, Horaci en la literatura catalana, <(Els Marges),, núm. 7 (1976), ps. 93-106. 
5. M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Bibliografia hispano-latina clásica, vol. VIII (Santander 1952), 

PS. 236 i SS. 
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sin término; y él mismo invent6 muchos, casi todos intolerables, y por tiltima 
confirmación del sistema tuvo la cachaza de traducir toda la Eneida en una cosa 
que llamaba hexámetros>>, forma que era completament impracticable en cas- 
tellh, com ho fóra també en catalh. 

Joan Franquesa, que va anomenant en Iyarticle esmentat, segons diu, <(llibres 
que no he llegit ni menos fullejat may, y cayguts en tal oblit que costaria tro- 
barlos. Només els conech de referencia 0'1s he vist citats en algun altre llibre)>, 
ens deixa constancia, també, de passada, que <(En Pau Alcover, que morí jove 
com molts altres ingenis del primer romanticisme catal&, també escribia hexá- 
metres y la seva tesis dectoral [sic] versa' sobre la manera de elaborarlos>>. Sigui 
com sigui, perd, no posseeixo cap altra notícia d'aquest autor. 

També Octavi Saltor, en un comentari a I'obra de mossi:n Joan M. Feixas,' 
dóna noticies d'un autor del segle passat, constructor de ritmes clhssics: <&s 
curiós el procés d'acostament i adaptació als clhssics, en forma versificada, a 
través de la nostra literatura. Després de Cabanyes, coneixem, per deferi:ncia 
&uns amics vigatans, les temptatives de J. Duran i Espanya, que prbximament 
veuran la llum a la ciutat d'Ausona: sorpri:n que ja en 1884, i seguint les petjades 
de I'illustre vilanoví, hi hagués qui esponthniament, a títol d'assaig jovenívol, 
recolzés en recursos rítmics, prescindint de la rima, les seves creacions; l'obra 
de Duran i Espanya, baldament seleccionada, no pot oferir avui sinó un interb 
histbric, per6 té moments de positiu interhs documental, hdhuc 1íric.n De fet, 
a l'obra ahdida,  s'hi contenen només alguns poemes d'inspiració clissica, i no 
n'hi ha cap d'escrit en hexametres.' 

Perb els intents més clars d'apropiació dels ritmes clissics, a Catalunya i en 
catalh, no comencen definitivament fins el nostre segle. El primer autor que 
se n'apoderh conscientment és Costa i Llobera, el qual, I'any 1906, publica les 
Horacianes. Ara, el seu intent només va adrecat als metres lírics. Fa constar al 
prbleg el seu interes pel manlleu: <(Per& no esth de més que qualcun intenti 
la introducció de formes nobles i gentils aquí no usades, majorment ara que 
s'introdueix tota mena de versificació, fins la més amorfa. Me sembla que no 
és malsi ni inútil per a l'idioma exercitar-lo dins la clhssica palestra al joc de les 
antigues estrofes. Amb tal gimnhsia pot cobrar agilitat i vigor, com n'adquirien 
els joves de Grecia exercitant-se dbcils contra les dificultats i preparant-se així 
a guanyar les corones i palmes de les festes olímpiques.~> I no deixa d'explicar, 
tampoc, en qui: es fonamenta aquesta imitació: <(En quant al mecanisme de la 
versificació, cal declarar que no pretenc amb aquestes odes reproduir exactament 
els metres de la lírica grega i romana. Prou sé que les llengües neollatines no 
admeten el sistema de peus mhtrics, fundat en la distinció de sillabes llargues 
i breus. Lo que sí he procurat és fer una certa aproximació als versos i les estro- 
fes de l'antiga lira clissica, servint-me de la versificació purament rítmica de 
síllabes tbniques i Atones, prbpia del catalh, en q d  I'accent tbnic vibra tan viu 

6. O. SALTOR, Eglogues i altres poemes, per Joan M. Freixas, Pure. Prbleg de Toa- 
quim Ruyra. Estampa Viader, Sant Feliu de Guíxols, 1926, <<La Paraula Cristiana),, núm. 24 
(1926), PS. 551-553. 

7. J. DURAN I ESPANYA, Flors de Joventut (Recull de poesies) (Vic 1927). Els poe- 
mes esmentats per Octavi Saltor són relacionats amb el m6n horacia: A la uiutut, amb el 
lema ctRectius vives, Licine neque altuna)>, datat el desembre de 1885, 6 escrit en estrofes 
de quatre alexandrins; Cants a Filis, amb el lema c<Eheu Fugaces Postume ... D, datat el 
gener de 1884, ho 6s en estrofes sifiques; A Lydia, amb el lema <(Donec gratus eram 
tibi ... )>, datat el marc de 1888, i Ahir i avuy, amb data d'agost de 1885, ho són en 
I'estrofa d'escola castellana anomenada <(de la Torren. 
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i poderós)>.' Costa i Llobera s'acosth molt bé al ritme de les estrofes shfiques 
i de les alcaiques, perb no arribh, l'any 1906, a construir cap hexhmetre, per 
més que ens consta, pel seu llibret de notes, que ho intenti.' 

La mateixa influkncia que Costa i Llobera rebé de l'italih Carducci, es deixa 
sentir també en I'obra de Jeroni Zanné, que l'any 1909 publica un llibre de 
Ritmes,'' en el qual podem afirmar sense cap mena de dubte que s'intenta de 
reproduir el ritme de l'hexhmetre. 

Fet i fet, perb, ni Costa i Llobera ni Jeroni Zanné no podien reeixir en la 
construcció acabada de l'heximetre o del dístic elegíac: tots dos havien pres 
com a model la poesia carducciana, i havien llegit hexhmetres i dístics elegíacs 
castellans. Tant una llengua com l'altra, abundants en mots plans, són poc pro- 
penses a la construcció d'aquests ritmes '""' tal com I'havien aconseguida els ale- 
manys. Caldrh esperar, doncs, que llur influencia marqui d'altres poetes. 

Un altre autor d'escola mallorquina, Andreu Caimari, en un <(Poemet cons- 
tantinih, que du el títol In  boc signo vinces, editat a Inca el 1914 i premiat al 
XV Certamen Científic-Literari del Seminari Conciliar de Sant Pere (Ciutat de 
Mallorca) I'any 1913, seguint per la mateixa via de Costa i Llobera, també es 
disposa a intentar l'hexhmetre. Perb no arriba a la fita desitjada. Després d'elo- 
giar els intents de Costa i Llobera, diu, referint-se a l'hexhmetre: <{El metre 
alexandrí, si no és clhssic, almenys és el que s'acosta més a l'examplitut mages- 
tuosa del hexhmetre virgilih.)> I, així, quan vol reproduir aquest ritme clhssic, 
ho fa sempre en alexandrins. Perb ja abans de l'any 1913 l'hexhmetre havia 
estat provat per algú que A. Caimari no devia conkixer. 

Primeres temptatives: Maragall i Riba 

En efecte, el moment del veritable impuls apropiador de l'hexhmetre comen- 
ca, a Catalunya, I'any 1911. Carles Riba ens ofereix, aquest any, dues compo- 
sicions de caire pastoral, seguint, per al vers, el ritme de l'hexhmetre greco- 
romh: d'una banda, guanya la Flor Natural als Jocs Florals de Girona, amb el 
poema Bgloga;" d'una altra, publica la versió de Les Bucbliques de Virgili." 
Pateixen totes dues obres d'un carhcter massa arcaytzant, pel que fa a 1'6s del 
llenguatge. Perb són un digníssim treball de joventut i, si posem atenció a la 
metrica en quk són construides, arriben a la perfecció. Així ens ho fa patent 
Eduard Valentí i Fiol: <(La traducció de Riba és una obra d'adolescent, i no té 
altre valor que el documental. Perb el seu heximetre és irreprotxable i d'una 
precisió escolbtica. Les dificultats són superades gairebé sense deixar residus: 
ni un sol vers agut, tots comencen per temps fort (fora d'alguns casos amb la 
conjunció "i"), les cesures són sempre regulars, no hi ha cap exemple de seqükn- 
cies interdites. Si per perfecte entenem un vers rigorós, aquest vers és perfecte.)," 

8. M. COSTA I LLOBERA, Obres Completes (Barcelona 1947), ps. 109-110. 
9. Segons B. TORRES, MH. Costa i Uobera (Mallorca 1936)' ps. 174-175, que pu- 

blica part de l'esmentat llibre de notes: ((27 febrer: "Perd temps amb exámetres". 28 fe- 
brer: "Frustro temps en Dístichs".), 

10. J. ZANNÉ, Ritmes (Barcelona 1909). 
10 bis. Aixb és el que els erudits han defensat fins ara. Perb J. FERRATÉ, Liricos 

griegos arcaicos (Barcelona 1966), ha constrdt, en castell&, versos iguals que els de la versió 
de i'odissea per C. Riba. 

11. C. RIBA, Obres Completes, vol. I (Barcelona 1965), ps. 602-605. 
12. C. RIBA, Les Bucbliques de Virgifi (Barcelona 1911). 
13. E.  VALENT^, Els cZSSE'CS i la literatura catalana moderna (Barcelona 1973), ps. 106-107. 
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Tot aixb s'esdevenia en el mateix moment en quk Maragall elaborava la versió 
dels Himnes homirics: <(A l'hivern de 1910-1911, mentre Maragall anava me- 
trificant els Himnes sobre la traducció en prosa que li donava Bosch i Gimpera 
C.. .] es posava a traduir en hexhmetres les Bucbliques de Virgili. Aquestes Bucb- 
liques foren publicades els primers dies de juny de 1911, és a dir, abans que 
Maragall acabds la seva versió.)>" Els Himnes es ~ublicaren l'any 1913. I va ser 
el mateix Riba el qui dedich un estudi (que més endavant serviria de prbleg 
a la seva primera versió de I'Odissea) a la metrificació de Maragall. Arriba a la 
conclusió que <(més que hexhrnetres el nostre poeta tradueix una música d'hexh- 
metres. No necessitava més, per salvar l 'ess~n~ias. '~ En aquest sentit és just que 
Valentí i Fio1 afirmi de Riba: <(Si ja aleshores Riba pensava a traduir Homer, 
per forca s'havia d'adonar que no havia encertat encara amb un tractament satis- 
factori del vers. Així s'explica que quan, el 1913, es publicaren els Himnes 
homkrics, Riba els saludés com una alliberació i els prengués per model quan, 
poc temps després, es posi a traduir I'Odissea. En aquest sentit i dins aquests 
límits podem parlar de Maragall com a precedent de l'hexhmetre ribih.)>16 

És també entre els anys 1911 i 1913 que, pardelament a Maragall i Riba, 
entra en el món de la imitació dels ritmes clissics un autor de tragedies: Ambrosi 
Carrion. L'ambientació i la temhtica de les obres d'aquest autor són situades en 
el món clissic grec o oriental i, per tant, és escaient &introduir-hi la rítmica 
antiga. L'any 1911 publica a Barcelona la tragkdia Tribut al mar, que dedica a 
Pere Bosch i Gimpera i que apassa en els temps primers de la Hélade clissica, 
en una petita illa del archipslag grec, quin poble allunyat de la civilisació vivia 
sols del pirateigs." En un moment donat, l'autor fa aparsixer en escena un 
Rapsoda que, tot cantant, s'expressa en estrofes shfiques.'"ntretant és premiat 
als Jocs Florals de Barcelona amb un <(Premi creat pel Consistorin per la com- 
posició Els tres himnes d'Eupolis (I, A Dionysos; 11, A Aphrodita; 111, A Zeus), 
el primer dels quals és en hexhmetres, el segon en estrofes shfiques i el tercer 
intenta reproduir el ritme dels dístics elegíacs: 

Prbvit Zeus que la pluja envies dessobre les terres, 
protector dels camins, rei dels déus i dels homes, 

un himne que t'honori vull dir-te del jorn en la gloria 
que decau solemnial, com un héroe que fina." 

Perb ni l'hexhmetre ni el penthmetre no hi són aconseguits del tot. Diguem, 
també, de passada, que aquest mateix any hi són premiats Carles Riba, per la 
composici6 De les Gebrgiques de Virgili, que ens dóna els quaranta-tres primers 
versos de la Gebrgica I, en el ritme d'heximetres," i Xavier Carbó, per una 
composici6, Virgiliana," que també intenta reproduir el ritme de l'hexhmetre. 

OP. cit., PS. 106-107. 
C. RIBA, Obres Completes, vol. 11 (Barcelona 1967), ps. 44-45. 
E.  VALENT^, OP. cit., p. 107. 
A. CARRION, Tribut al mar (Barcelona 1911), p. 6. 
OP. cit., PS. 32-33. 
A CARRION, Els tres himnes ZEupolis, dins Jochs Florals de 

C. RIBA, De les Gebrgiques de Virgili, dins Jochs Florals de 

Barcelona 

Barcelona 

21. G. C A R B ~ ,  Virgiliana, dins Jochs Florals de Barcelona 1912, ps. 133-135. Per més que 
en aquest volum se li doni el nom de Gabriel, crec que es deu tractar de Xavier Carbó 
i Maymí, del qual i'any 1919 és publicat pbstumament el llibre de poemes Migjorn, 
on 6s indosa aquesta composició. 
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L'any 1913, Ambrosi Carrion estrena <(per manca de companyia catalana C.. .I 
en el teatre Romea, per la que dirigia 1'Enric Giménez, la nit del 22 de Janer 
C.. .I ,  en traducció castellana feta pel mateix autora, la tragkdia Periandre; pen- 
sada també amb encontorns grecs: en la qual introdueix estrofes sifiques i fins 
i tot heximetres (aquesta vegada ajustats, ja, al ritme que els és propi en catali). 
El Chor de Sacerdots,* en heximetres, anava musicat: tal com s'esdevenia a 
Tribut al mar amb el Rapsoda. 

L'any 1913 és particularment fkrtil en el conreu de les lletres gregues a casa 
nostra. <(La Veu de Catalunya)>, per exemple, ens fa un anunci d'una Festa bel- 
ltnica: <(Organitzada per la simphtica institució La Casa de Família, se celebrari 
en el Palau de la Música Catalana una gran festa heuknica a benefici de la pro- 
tecció de l'infantesa abandonada, que tindri lloc el prbxim 20 Hi  foren 
recitades diverses composicions poktiques gregues, traduides en versos catalans. 
També cal tenir en compte l'estrena al Liceu, aquest mateix any, de l'obra de 
Botto, Ero e Leandre: que, d'una manera o altra, devia influir Ambrosi Carrion, 
el qual, pels volts de l'any 1916 ens dóna una traducció d'aquest poema de 
Museu en heximetres catalans.'" 

Amb la publicació d'Hero i Leandre entrem ja en el camp de la polkmica 
entorn dels ritmes clissics, polkmica que s'allargari durant tota la dkcada dels 
anys vint. Efectivament, Lluís Nicolau d'Olwer, a propbsit d'aquesta versió, 
assenyala: 

<(A la traducció literal segueix una "versió en heximetres", d'Ambrbs Car- 
rion. Aquest és el tercer assaig, que jo sipiga, de dur els heximetres a la versi- 
ficació catalana. Fou el primer &En Carles Riba en Les Eclogues de Virgili, 
i l'altre d'En Maragall en els Himnes homtrics; perb ambdós ho havien fet sen- 
se dir-ho, sense usar la paraula, massa suggestiva, hexdrnetre. 

)>No em plauen aquestes aclimatacions -que no ho són més que superficials 
i enganyadores- dels metres quantitatius. Superficials i enganyadores, perque 
la imitació es funda en una base, I'accent, diferenta per complert de la base del 
model, la quantitat. No obstant, com que els metres dactílics tenen l'accent a 
l'arsis del peu, s'han pogut imaginar com en certa manera equivalents de l'espon- 
deu i del dhctil, agrupacions de dues i de tres sillabes accentuades a la primera, 
i de la suma de sis d'aquestes agrupacions -les quatre primeres de dugues 
o de tres síllabes, indiferentment, la quinta de tres, i la sexta de dos- dir-ne 

22. A. CARRION, Periandre (Barcelona 1913)' p. 134. 
23. Així, al primer acte <<apareix i'interior de 1'Acrbpoíis de Cotinte,, al segon <(té 

lloc Pacció en un bosc de xiprers centenaris i llorers, que cobreixen el sol de pesanta 
i humida ubaga)>, i el tercer apassa en una terraca del palau de Periandre, que domina 
el port de Corinte i omple tota i'escena,, op. cit., ps. 15, 61 i 103. 

24. OD. cit.. DS. 17-18. 
25. 0;. cit.; i s .  132-133. 
26. <<La Veu de Catalunya, (13-IV-1913), p. 2. 
27. <(La Veu de Catalunyas (12-IV-1913), p. 1. 
28. Hero i Leandre. Aquesta obra, publicada per i'Institut de la Llengua Catalana, 

sense data d'edició, se subtitula: Poema atribuit a Museu (segle V), amb la versió literal 
en prosa de  Lluís Sega12 i en vers d'Ambrosi Carrion, duent en apendix les traduccions 
inedites de Pau Bertran i Bros i Josep M.' Pellicer i Pag>s. Les traduccions en vers de 
Bertran i de Pellicer són en decasíliabs, mentre que la de Carrion, tal com figura a la 
pagina 27, és en hexhmetres. Per més que el ilibre no porti data d'edició és possible datar-10 
&una manera aproximada. A <<La Revista),, núm. IX (1916), ps. 11-12, hi ha una crítica 
d'aquest volum, a chrrec de Lluís NICOLAU D'OLWER, cosa que ens situa la publicació 
d'Hero i Leandre a finals del 1915 o principis del 1916. 
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hexhmetre. Aquest, per tant, no té un nombre fixe de síllabes, que oscillen de 
tretze (cinc espondeus i un dhctil) a disset (cinc dhctils i un espondeu). 

)>Amb totes aquestes regles hi compleix exacte En Riba, de manera que com 
els seus hexhmetres han d'ésser tots els que en catalh vulguin compondre's. Més 
val, perb, que no se'n vulgui compondre cap.)>" 

Es curiós, perb, de constatar que quatre anys més tard (1920) Lluís Nicolau 
d'Olwer tradueix una Elegia de Callí d'Efes i ho fa imitant (almenys en la dis- 
tribució dels versos) els dístics elegíacs clhs~ics.~ D'altra banda, i malgrat la dar- 
rera de les afirmacions d'aquest autor, la qüestió de l'hexhmetre ja ha pres carta 
de naturalesa en la nostra poesia. Així, quan l'any 1917 Lloreng Riber publica 
la traducció de 1'Eneida3' de Virgili en versos decasíllabs, aquest fet suscita que 
la crítica de Manuel de Montoliu es mostri contrhria al procediment seguit: 

<(La traducció de Mossitn Riber, com totes les de les antigues literatures clhs- 
siques, donen viva actualitat als complexes problemes de la mittrica i de la rít- 
mica en la nostra llengua i en general de totes les llengües romhniques. Mossitn 
Riber ha fugit de l'adaptació de I'hexhmetre al catalh i ha adoptat l'endecasíllab. 
No volem pas condemnar categbricament aquesta transformació rítmica dels me- 
tres clhssics. Sols volem fer observar un inconvenient de la traducció dels hexh- 
metres en endecasílrlabs, i és que la menor extensió d'aquest vers romhnic no 
permet en la majoria dels casos conservar la marmbria consist8ncia de l'hexh- 
metre clhssic. Aquest en la llengua poktica dels clhssics grecs i llatins constitueix 
una unitat no sols rítmica sinó estilística, que tot traductor sensible a la beutat 
del seu original ha de tenir recanca &esquarterar i destruir. L'adopció de l'ende- 
casílrlab posa al traductor d'aquestes obres en la dolorosa obligació de fragmen- 
tar en la majoria dels casos aquesta meravellosa unitat que posseeix la noble i 
armbnica estructura de l'hexhmetre. 

>>Així aquells monumentals hexhmetres virgilians: 

tantae molis erat Romanam condere gentem 

apparent rari nantes in gurgite vasto 

infandum regina iubes renovare dolorem 

són fragmentats pel nostre traductor de la manera següent: 

talment era greu obra i fadigosa 
fundar la gent romana . . . 
en la mar vasta escassos apareixen 
niufrags flotants . . . 

Gs inefable, 
o reina, la dolor que em renovelles. 

29. Lluís NICOLAU D'OLWER, ctLa Revistap, núm. IX (1916), ps. 11-12. 
30. Lluís NICOLAU D'OLWER, Elegia de Cdli $Efes, <<La Revista,, núm. cxv (1920), 

p. 171. Fa poc temps (1-IV-1977), el professor Carles MIRALLES, de la Universitat de Bar- 
celona, pronuncii una comunicació Sobre els orígens de l'adaptació del distic eleglac al 
catal2 (el fragment de CaJlí traduit per Lluis Nicolau d'olwer), a la Secció d'Estudis Clis- 
sics de la Societat Catalana d'Estudis Histbrics (Filial de l'Institut &Estudis Catalans), on 
deixi clar que el vers corresponent al penthetre  era un alexandrí, i i'hexdmetre no se 
cenyia pas, ni de bon tros, al de la versi6 de les Bucbliques per Riba, que Nicolau havia 
donat per moddic quatre anys abans. Aquest fet confirma que en aquesta versió Nicolau 
es disposa només a reproduir la forma visual del dístic elegíac. 

31. VIRGILI, Eneida, traducció de Llorens RIBER (Barcelona 1917-1918). 
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>>No escassegen, perb, els exemples d'endecasilrlab on el  traductor ha copsat 
victoriosament tot el contingut del corresponent hexhmetre. N'esmentarem un: 

intonuere poli, e t  crebis micat ignibus aether 

que 6s magistralment tradu'it així: 

I'oritzó trona, llampagueja l'éter. 

>>Es aquest trossejament de 1'endecasil.lab un defecte? Amb tota sinceritat 
jo crec que sí. Una traducció ideal de les obres pohtiques de l'antiguitat clhs- 
sica exigiria el respecte a la unitat rítmica i estilística de versos com I'hexh- 
metre. )>32 

A partir d'aquest moment, doncs, aquest vers ja és considerat necessari per 
a la traducció d'algunes obres i, per tant, els traductors tendiran a acceptar-10 
com a vers catalh. I és el mateix 1918 que Josep Lleonart ens ofereix la versió 
de Herman i Dorotea i de l'Aquiileida, de Goethe, en hexhmetres, el mateix vers 
en quZt les havia escrites el seu autor." 

L'any 1919 apareix per primera vegada en hexhmetres una versió de 1'Ars 
poetica d'Horaci. Ens la proporciona, juntament amb altres composicions escri- 
tes en el mateix vers, Xavier Carbó i Maymí, l'obra del qual és publicada pbstu- 
mament a G i r ~ n a . ~  

Perb I'esdeveniment de l'any 1919 és la publicació de I'Odissea, elaborada 
per Carles Riba. L'autor no esmenta a la primera plana, com ho féu Ambrosi 
Carrion en el seu Hero i Leandre, la voluntat d'escriure la versió en hexhmetres. 
Perb hi inclou un prbleg on ens comenta el procés que I'ha menat a aquesta 
creació rítmica catalana: <(Davant la temible perspectiva d'una prosa rítmica, 
aleshores el traductor es decidí a una provatura mktrica; sostingut per la convic- 
ció, que guarda, que provatura reeixiria al cap i a la fi la versió total, com sem- 

35 pre ha estat tota versió d'Homer . ..n I seguidament parla del ritme en un 
estudi en quk arriba a la conclusió que l'obra d'Homer cal que sigui imitada fins 
i tot en els metres. A continuació dóna la norma fonamental de corresponditncia 
entre el vers grec i el catalh: aper cercar la correspondhncia de metres, pot con- 
cloure's una llei fonamental: a cada temps fort dels peus grecs, el catalh farh 
correspondre una síllaba tbnicament accentuada; altres tantes siliabes htones 
ocuparan el lloc dels temps febles.)>M 

Els anys vint  

Tal com es pot observar, I'any 1920 ja havien estat provats en catalh els 
ritmes bhics de la lírica i de l'kpica greco-llatina. Caldrh esperar només que 

32. M. DE MONTOLIU, ressenya de La Eneida, traducció de mossen Lloreng RIBER. 
Editorial Catalana, Barcelona MCMXVIII, <{La Revista,, núm. LIX (1918), ps. 77-78. 

33. J. LLEONART, Goethe. Herrnan i Dorotea i altres obres (Barcelona 1918). 
34. X. C A R B ~  I MAYM~, Migjorn (Selecta de lectures) (Girona 1919)' edició pbstuma 

d'homenatge. Els poemes escrits en hexhmetres, a part el Llibre de Z'Art poPtica (Epistola 
ad Pisones), ps. 215-229, són: Virgiliana, dedicada a Carles Riba i Bracons, amb qub 
guanyi un ~Accessit a un Premi creat pels Mantenedors), als ccJochs Florals de Barcelona)> 
de 1912, ps. 44-47, i una Sonata Tardoral, ps. 141-142. 

35. HOMER, LIOdissea (Barcelona 1919)' prbleg i versi6 de Carles RIBA, p. 9. 
36. C. RIBA, OP. cit., p. 11. 
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algú intenti la reproducció fidel del dístic elegíac. I gairebé al mateix temps ho 
intenten Costa i Llobera, Carles Riba i Josep Maria Llovera. Un cop, doncs, in- 
corporats tots aquests ritmes, serh d'esperar que algú vulgui establir les normes 
definitives per a la recta construcció dels metres clhssics en catalh. Aquest 
fenomen s'esdevindrh al llarg dels anys vint en qui., a través de pol6miques a 
voltes ridícules, hom discutirh, una altra vegada encara, la validesa dels intents. 

Obre el foc, en aquesta qüestió, J. Garcia i Girona, escriptor valencih, el 
qual, des de les phgines del ctBoletin de la Sociedad Castellonense de Cultura)>, 
expressa quin ha estat l'origen de les seves temptatives: <(Fou un notable pro- 
fessional, llatiniste de primera forsa, la persona del encontre, qui comensh ex- 
plicantse en esta mati.ria en sentir identic al meu. Obri als meus ulls ses farcides 
llibretes de notes, i quina no va ésser ma admiració, veent, no una que altra, 
sino moltes combinacións mi.triques en castellh-asturih fetes en 10 mole dels 
clhssics llatins.)> I en el mateix article formula la base que sosté tota <(adapta-' 
ción: <tLo pilar mestre en que refermarse per aquesta imitació, 10 troba bastit 
10 traductor en aquest principi: La cantitat de la métrica llatina no's pot imitar 
en nostra verndcula més que en la deguda combinació de les silabes tbniques i 
de les &ones.)>" Les teories d'aquest autor tindran des del primer moment un 
ressb especial a Barcelona. En efecte, d'ench de la publicació d'Unes explicacions 
de Garcia i Girona, els <(adaptadors>> barcelonins comencaran a expressar llurs 
teories. L'any 1926, Tomhs Bellpuig fa sortir un article sobre La possibilitat 
&imitació de les formes mitriques cldssiques en catalh: on parla dels comentaris 
de Garcia i Girona i al mateix temps discuteix el resultat d'una versió de la 
Bucblica IV de Virgili, que havia publicat recentment J. M. Llovera." Si aquest 
afirmava que <(en la versió, rigorosament literal i calcada vers per vers, que 
donem de 1'i.gloga messihnica del poeta de Mhntua, hem cercat de reproduir-ne 
amb tota fidelitat no sols el moviment líric i tota la imatgeria, sinó també el 
ritme del vers heroic en qui. fou escrita. Sigui el nostre esforc una humil contri- 
bució a l'obra d'enriquir les lletres nostrades amb la importació de l'hexhmetre, 
del qual, després i tot de meritoris assaigs d'egregis poetes, fretura encara la 
llengua catalana, que nosaltres fermament creiem més apta a produir-10 que la 
d'altres pobles on, com a Alemanya, n'han fet ja l'assimilació~>," Tomhs Bellpuig 

37. J. GARCIA I GIRONA, Unes explicacions, ctBoletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura)>, vol. VI (1925), ps. 274 i 271. Més endavant publica: Més sobre la m i -  
tnbilitat dels metres llatins, aBoletín de la Sociedad Castellonense de Culturaa, vol. VI1 
(1926), ps. 210-220 i La versi6 de la estrofa alcaica, ctBoletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura,, vol. VIII (1927), ps. 172-178, amb la mateixa temhtica que el primer. 

38. <(La Paraula Cristiana,, núm. 17 (gener-juny 1926), ps. 394-406. 
39. J. M. LLOVERA, L'Egloga messirinica de Virgili, <<Catalunya Social,, Número Al- 

manac, Nadal (1925), apareguda posteriorment, a <<Vida Cristiana),, núm. 99, Advent (1925), 
PS. 13-19. 

40. Els <(meritoris assaigs &egregis poetes,, que segons el doctor Llovera no han 
aconseguit del tot la incorporació de l'hexhetre al catalh són, sens dubte, els de Mara- 
gall i de Riba. Així ho fa constar J. M. LLOVERA en un altre indret: <(La versió de 
YOdissea, tan fresca, fidel, encertada de to, i rica i fina de lhic, veritable monument 
de llengua, el mateix autor en el prbleg no la dóna pas com a composta en hexhetres. 
Es el cas també dels Himnes homPrics d'En Maragall, amb els quals, s'empaima la se- 
gona obra d'En Riba), (Cap a l'hexdmetre rítmic catald, <(La Paraula Cristiana,, 111, núm. 18, 
1926, p. 511). Llovera en aquests moments ja tenia enllestits, evidentment <(en h e x h e -  
tres,, els tres primers cants de la Ilíada. Bs possible que quan i'any 1951 Riba publica la 
versió de les Tragedies de Sbfocles i diu al prbleg: <(Un traductor -no m'aturo a parlar 
dels adaptadors- no pot, doncs, pretendre ésser més lliure, si no vol ja per principi trair,, 
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li feia el retret que <<si volem ésser sincers hem de confessar que el ritme no li 
trobbrem, que la melodia dels hexbmetres de Virgili ens apar molt distinta de 
la melodia de la versió i, encara més, que als avesats a la usitada metrificació 
de les llengües neollatines ens caldria una llarga i penosa reeducació d'o'ida abans 
no ens decidíssim a admetre com a veritables versos, i molt menys com a versos 
heroics, els qui no s'identifiquen amb els altres de la composició en la cadkncia 
que ara com ara nosaltres no sabem trobar fora d'una regulació fixa de saabes 
i &accents, regulació que manca evidentment en la traducció de I'Egloga que 
ens ocupa)>." Al seu torn, J. M. Llovera replici les afirmacions anteriors en un 
article titulat Cap a l'hexdmetre ritmic catald," que juntament amb el de Tomb 
Bellpuig és la base de la polgmica que comengarb en aquests moments entre el 
canonge Llovera i mossh Joseph Fonts. 

aüudeixi a J. M. Llovera, que i'any 1946 havia fet una composició en hexhetres, dedi- 
cada Als poetes dels Jocs Florals, on, entre altres coses, els deia: 

<(Servidors i devots de les Muses: en forma no usada 
vinc a parlar-vos avui ... (v. 1-2). 

Car no em fóra possible encab? en una curta ressenya 
totes les formes i motllos, que pren la inspiració vostra, 
gairebé sempre marcada amb l'encuny de l'impressionisme ... (vs. 41-43) 

Plau-me més de petjar I'arnpla via greco-romana 
de l'heximetre, pavimentada de grosses llosardes, 
i que, de cap a cap, per muntanyes, i rius, i planures, 
selves, conreus i poblets, fins la immensa esquena del pklag, 
tot l'imperi travessa del món extern, i de l'altre 
món de i'esperit. Al llarg d'elia una música sento 
com, de semblant, no en trobo jo e d o c .  La rítmica onada 
ve, i se'n torna, i revé, incessantment: sempre eila mateixa, 
mai, perb, ben igual. El joc dels accents i cesures 
dintre de les sis mides, dels peus espondaics i dactílics, 
fa un gronxament delitós; com el plkid oneig del salobre, 
quan, al trencali de la platja, les unes darrera les altres, 
van esberlant-se les ones, i escupen, a glops, la bromera, 
homocrbnicament, amb panteix tothora uniforme, 
mai, perb, ben idsntic; així, al trencali de i'adbnic, 
cada zumzada del flux de I'hexhetre marca una pausa 
cadenciosa, que dóna repbs a rorella, deixant-li 
ganes d'anar escoltant i copsant les flexibles girades 
de la rítmica corba, mai gens enfadosa ... a (vs. 50-68). 

De J. M. LLOVERA, Versions de 1'Obra completa d'Horaci i de Quinze Rapsbdies de 
la Iliada d'Homer, traducció directa en els metres originals, vol. I (Sabadeli 1975), ps. 
11-12. Comparem aquestes afirmacions, amb el concepte que Riba tenia de i'hexkmetre 
homsric i de seguida ens adonarem per que no fa constar al prhleg que la versió de i'Odis- 
sea és en hexhetres: <(En Homer, en canvi, tot flueix: és una llarga correntia rítmica 
que, com una deu viva, per dir-ho així, va rajant a beli doli de si mateixa. No és, no, 
la juxtaposició bhbara, sinó la iniassable successió, lenta i segura. El vers, aquí, sembla 
no tenir-hi altra cosa a fer que senyalar la petja igual de i'instant per damunt*. (ed. cit., 
p. 12). 

41. T. BELLPUIG, La possibilitat d'imitació de les formes mPtriques cldssiques en 
catald, <<La Paraula Cristiana,, núm. 17 (1926), p. 399. 

42. J. M. LLOVERA, Cap a l'hexdmetre ritmic catald, <(La Paraula Cristiana),, 111, 
núm. 18 (1926), PS. 501-516. 

12 Estudis i Assaigs 



Josep Farran i Mayoral, Joseph Fonts i Agusti Esclasans, 
tres aspectes d'una poltmica 

L'altre cantó de les controv6rsies desvetllades a Catalunya entorn dels rit- 
mes clhssics, el tenim assenyalat per la postura que prenen Josep F ~ r r a n  i Ma- 
yoral, Joseph Fonts i Agusti Esclasans. El primer, assenyat, admet que la inves, 
tigació en el terreny rítmic que proporciona la incorporació dels metres clhssics, 
enriqueix notablement la rítmica catalana i com a enriquidora cal que sigui apro- 
fitada: <(Belles temptatives a provar ens ofereix la metrica grega i llatina que 
després de Maragall, de Costa i Llobera, de Carles Riba, l'iuustre Dr. Llovera 
estudia fervorosament i mira d'adaptar a la llengua nostra. Com surt d'aquesta 
prova la llengua sobirana, ho podem veure en aquestes phgines mateixes, una 
vegada més. Hereva del grec i del llatí, diríeu que ella també s'hi ha tornat 
formosa dintre d'aqueixes magnífiques formes: tan bellament ara s'hi adapta 
C.. . I .  La nostra llengua retroba, doncs, els més augustos motllos, i grans expe- 
riencies a fer són obertes al treball dels nostres poetes millors. Jo trobo molt 
bé que els nostres joves poetes es lliurin, per altra banda, a tots els experiments, 
per extravagants que puguim semblar, damunt la materia poetica: per6 sense 
oblidar la gran poesia normal qui no passa; a la qual serh necessari sempre de 
tornar, enriquits de les noves experi6ncies.)<' 

Mossen Joseph Fonts, encarcarat llatinista vigath, no pensa pas d'aquesta 
manera: I'hexhmetre és llati i és impossible d'imitar-10 en una llengua que no 
posseeix la mateixa base quantitativa que l'original. I defensa el seu punt de 
vista des de la ctGazeta de Vich)> en uns articles titulats Impossibilitat del hexd- 
metre ~ a t a l d . ~  D'entre les afirmacions pintoresques de J. Fonts, remarquem: 
<(Cada dia ens anem convencent més dels pochs (fins entre els que's creuen des- 
tres en aquesta materia, com hem llegit en articles darrerament publicats)" que 
han comprés l'hermosura, l'esplendor, la valor de la métrica llatina. Si aquesta 
fos un ser animat, se taparia la cara de vergonya de veure que se la vol aplicar 
a llengues que son privades de la essencia, de l'estructura propia y essencial 
que Déu mateix ha donat a la llengua llatina.)>& L'autor, que fonamenta la seva 
teoria en arguments filosbfics, estableix la superioritat de la poesia llatina res- 
pecte a la catalana: <tL'hexámetre catalá, com vers, no té cap habilitat, que és 
una de les dots d'un perfecte artista, ni per consegüent té mérit; puix en una 
hora d'aquelles que equivocadament diem perdudes, n'ompliriam la butxaca de 
qualsevulla, ni finalment té cap grkia, engendrant aviat un estrany fastich al llegi- 
dor. // Literariament d'aqueixes ratlles de prosa que'ls hi volen donar el títol d'he- 
xámetre (sevillá) podríam dirne una mena d'enganya-pagesos, y, sens dupte, 
Horaci que no tenia pas pels a la llengua en assumptes literaris, com ho palesan 
totes les seves sátires, diria als fautors d'aqueixes ralles de prosa, co que feia 
avinent a Lucili, entossudit en emprar formes gregues: in silvam ne ligna feras 
insanius. Puix tenim nostra métrica catalana formosa, sumament atractívola y 

43. J. FARRAN I MAYORAL, La metuica, <(Ciutat)>, núm. 8 (Manresa 1926), ps. 198-199. 
44. J. FONTS, Impossibilitat del hexámetre catalá, <ctGazeta de Vichn, I (12-VIII-1926), 

PS. 2-3; 11 (14-VIII-1926), PS. 3-4; 111 (24-VIII-1926), PS. 2-3; IV (21-IX-1926), PS. 2-3; v 
(16-x-1926), PS. 1-2. 

45. Fa teferencia als de T. Bellpuig i J. M. Llovera a <<La Paraula Cristiana)>, apate- 
guts un mes abans, i ressenyats a les notes 41 i 42. 

46. J. FONTS, Impossibilitat del hexámetre catalá, ctGazeta de Vichs, I (12-VIII- 
1926), p. 3. 
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variada; donchs, in silvam ne ligna feras insanius, y, com diu en la mateixa 
sátira, neque te ut  miretur turba 1abores.P Es riu, d'un cantó, de les teories de 
Tomhs Bellpuig i de Josep Maria Llovera i, de passada, de Costa i Llobera, tot 
esmentant un hexametre d'aquest darrer autor. Els articles de mosskn Fonts 
provoquen una resposta de J. M. Llovera, que apareix a la mateixa ctGazeta de 
Vichn," i són acompanyats per una carta d'adhesió a J. Fonts que envia al di- 
rector del peribdic J. Franquesa, del qual ja he parlat abans. 

La controversia més viva de totes, perb, és la que van mantenir Josep M. 
Llovera i Agustí Esclasans. Aquest, s'havia creat un Sistema rítmic fora del qual 
no hi havia, per al seu autor, cap correcció en la poesia catalana nova." El 
Sistema fou menystingut pels poetes contemporanis. I, quan J. M. Casas de 
Muller publica Pinddriques modernesJM on havia inclbs un Hexdmetre dJofrena 
a Tarragona Mare, Esclasans s'alqh reivindicant el seu invent: <(Lamentem la 
fallida, que té totes les característiques d'una manca de fe o de valentia. I no 
s'hi val a retreure'ns I'Hexdmetre d'ofrena a Tarragona Mare qui clou el volum, 
car el remei resulta pitjor que la malaltia. Se'ns esta fornint ja fa temps una 
parbdia grotesca de forma, invocant el nom i l'obra dels cl8ssics. Sabem perfec- 
tament FO que hom ens dóna sota la denominació "hexhmetre", i tremolem cada 
vegada que llegim "coses" escrites pels nostres poetes sota la forma d'hexa- 
metre. Barbars per complet, passi; bhrbars a mitges i amb refinaments que fan 
somriure, no passa ni pot passar de cap de les maneres. Mentre s'esta fent el 
buit al Sistema, que resol fins a les darreres conseqükncies tots aquests proble- 
mes de forma moderna, hom s'entreté a casa nostra "treballant" -pobre "tre- 
ball11!- per a "adaptar" -pobra "adaptació"!- al catala les formes poktiques 
dels antics. Darrerament, J. M. Llovera (tots els meus respectes per a aquest 
home i per a la seva obra d'humanista en allb que tinguin o puguin tenir I'un 
i l'altra de bo i d'agra'ible) s'ha entretingut parlant d'aquest tema i adaptant al 
catall algunes de les formes metriques poktiques cl~ssiques. Admirem la bona 
voluntat inefablement angelical de J. M. Llovera i li desitgem molta pacikncia 
per a prosseguir en el conreu del nobilíssim art de daurar tortugues arqueolb- 
giques [...I a contracor de les prbpies tortugues. Perb ens permetem de fer-li 
observar que si abans d'emprendre la seva tasca s'hagués documentat, com és 
de llei i de raó, hauria vist que el Sistema, mitjangant el Sistema Rítmic, resol 
en absolut aquesta part de la qüestió que tant sembla interessar-10. I no pas 
adaptant, mesquinament, sinó recreant magnificament [...I. A mi no em feu cap 
mal. El mal el feu a Catalunya i a la seva literatura. ..)>'I Com que l'atac a Josep 
M. Llovera és molt dur, els editors de la revista es veuen obligats a posar una 
nota a peu de phgina: aRecordem que la Redacció de la "Revista de Poesia" 
no es fa solidaria de les opinions dels collaboradors.P I al número de setembre 
d'aquesta mateixa revista hi ha unes Versions ritmiquesU (en hexametres i es- 
trofes alcaiques) del doctor Llovera, el qual aprofita l'ocasió de publicar, junta- 

47. Ibid., 111 (24-VIII-1926), p. 3. 
48. J. M. LLOVERA, A propósit del hexámetre catalá, <ctGazeta de Vich),, núm. 3.171 

(2-XI-1926), PS. 1-2. 
49. A. ESCLASANS, Sistemes, <<La Revistan, XII (gener-desembre 1926)' ps. 73-77. 
50. J. M. CASAS DE MULLER, Pinddriques modernes (Barcelona 1926). 
51. A. ESCLASANS, ressenya de Pindtiques modernes, de J .  M .  CASAS DE MULLER. 

Prble~ del Dare Miauel ES ESPLUGUES. Llibreria Catalbnia. 1926. <(Revista de Poesia, íiunv .. . 
1926); ps. 71-74. A 

52. Ibid., p. 74. 
53. J. M. LLOVERA, Versions ritmiques, <<Revista de Poesias, núm. IX (setembre 1926), 

PS. 121-128. 
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ment amb unes versions de poetes epigramhtics llatins, un dístic elegíac de co- 
llita prbpia bo i contestant les opinions d'Agustí Esclasans, des de <(La Veu 
de Catalunya)>:" 

A un inventor desolat 

Vas queixant-te perqu5 et fan el buit al <(sistema)> mirífic? 
Has de sentir-10s-en grat: t'ha reeixit massa ple. 

La qüestió entre Josep M. Llovera i Agustí Esclasans no queda aquí. L'any 
1927 el primer escriu sis articles entorn Dels ritmes cl2ssics a <(La Veu de Cata- 
lunya)>: on defensa la possibilitat de la imitació dels metres antics. I Esclasans 
torna a fer-li una diatriba en un article titulat El tema dels ritmes cl2ssics." 
Posteriorment, insisteix sobre el mateix punt en Mosskn Costa i Llobera: Hora- 
c i a n e ~ . ~  Les opinions que hi dóna són, fonamentalment, les que havia exposat 
a la <{Revista de Poesia,: <tPendre per model els clhssics grecs i llatins ser& 
sempre un procediment recomanable i fomentable, a condició que hom li fixi 
jurisdiccions i es tanqui dintre d'elles. Qui pren les metriques antigues i les 
adapta al catalh, no transporta ritmes clhssics al catalh, sinó que fa una adaptació 
més o menys hhbil, perb sempre adaptació. No es tracta &adaptar, sinó de 
fundar. )> 

Esclasans: un ritme dictatorial 

El rebuig total que Esclasans fa de l'adaptació dels ritmes clhssics al catali 
és prou pal& en les pol5miques anteriorment assenyalades. Ara, ni que sigui 
superficialment, cal entrar en la consideració dels seus Ritmes, perquk el seu 
concepte particular del vers i del ritme catali neix de la topada amb els ritmes 
cldssics. L'any 1926 havia publicat a <(La Revistas els seus Sistemes, on, entre 
altres punts, feia constar els següents: 

<(Concepte de la Mttrica: disciplina de forma. Poetització i versificació de 
cara a les descobertes de les formes noves catalanes. Hom parteix dels grecs i 
els llatins, perb prescindint d'ells, per a fundar les metriques neo-academistes 
segons el ritme propi de la llengua catalana. Es la concIusi6 i el punt més alt 
a ésser resolt pels Sistemes.)> 

I encara: 
<(Per una mttrica viva: Considera la mctrica. Malda per la consecució de les 

formes de veus catalanes, nostres en absolut, basades en les formes poctiques 

54. J .  M .  LLOVERA, Epigrames, <<La Veu de Catalunya, (29-x-1926), p. 10. 
55. J .  M .  LLOVERA, Dels ritmes clrissics, I (Proemial), <<La Veu de Catalunya)> (3-IX- 

1927), p. 5 ;  11 (Transportabilitat dels ritmes), <(La Veu de Catalunya* (21-IX-1927), p. 5 ;  
111 (Mdtode de llur lectura), <<La Veu de Catalunya>> (18-x-1927), p. 5; IV (M?tode de 
llur lectura. Continuació), <<La Veu de Catalunya* (29-X-1927), p. 13; v (Encara del md- 
tode de llur lectura, <<La Veu de Catalunya, (10-XI-1927), p. 5; V I  (De la sintonia), <<La 
Veu de Catalunya, (9-XII-1927), p. 5. El sets article d'aquesta s&rie (inacabada no sabem 
per quina raó) resti inedit i actualment consta a i'Ap&ndix Documental de J. MEDINA, 
Els ritmes clrissics en la poesia catalana, Tesi doctoral (UAB 1976). 

56. A. ESCLASANS, El tema dels ritmes cldssics, <<Revista de Catalunya,, núm. 41 
(1927), PS. 471-474. 

57. A. ESCLASANS, MossPn Costa i Uobera: Horacianes, *La Nova Revista,, núm. 12 
(1927), PS. 349-351. 
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dels grecs i els llatins, perb fugint d'ells després d'haver-10s pres en compte. 
S'enlla~a directament amb l'ordre sillhbi~.>>~" 

Té en compte, doncs, els clhssics grecs i llatins, perb els abandona a l'ho- 
ra d'aplicar la teoria rítmica a la nostra poesia. El curiós del cas, perb, és 
que quan publich el seu Primer llibre de Ritmes, l'any 1929, Ferran Soldevila, 
des de les phgines de <(Mirador>>;" no es va saber estar de relacionar-10 amb els 
adaptadors dels ritmes clhssics i de tragar-ne, un altre cop, la trajectbria: 

<(Els assaigs rítmics no són nous en la nostra poesia. Maragall, en traduir 
els Himnes homkrics, es va trobar confrontat amb el problema de la metrica 
i va optar, molt encertadament, per prescindir de la mkrica tradicional i per 
acollir-se a una tradició rítmica. En alguns dels Himnes aquesta solució va reei- 
xir-li admirablement: Joaquim Folguera no va voler estar-se d'imitar-la en un 
dels seus millors poemes, tot prenent per lema els versos inicials de 1'Himne 
a Gea, "la mare de totes les coses, l'antiga" C...]. Després de Maragall, altres 
exemples podríem retreure, de solució rítmica, en la nostra poesia. En seria el 
més remarcable la traducció de la Ilíada [sic], feta per Carles Riba. Josep Lleo- 
nart tindria també el seu lloc en aquesta evocació. 

)>Per6 cap &aquests i d'altres casos que podrien ser adduiits, no tenen el ca- 
rhcter d'exclusivitat que té el cas d'Esclasans poeta [...]. En que consisteix la 
solució rítmica que 1'Esclasans dóna al seus vers? Molt senzillament: en una 
collaboració de l'accent i el nombre total de les síllabes de cada vers. Salvant 
alguna possible excepció, tots els versos són de quinze síllabes, i l'accent carrega 
en la segona, cinquena, vuitena, onzena i catorzena. Aixb per explicar-ho amb 
termes propis de la nostra metrica; també podríem parlar, emprant termes de 
les metriques grega i llatina, de peus, i de síllabes llargues i breus, i podríem 
reduir el vers de 1'Esclasans a aquest esquema: 

)>Per& en realitat, no cal: en esskncia, és el que acabem d'expressar amb 
indicació de síllabes i accents.)> 

Malgrat tot, perb, es veu obligat a preguntar-se: <c¿Serh potser Ia repetició 
dels ritmes o dels conceptes, al llarg del llibre, el que fa que, tot i tractar-se &una 
obra plena d'irnatges frapants, doni, en una lectura sostinguda, una certa sen- 
sació de monotonia? )> 

La resposta es fa esperar. Esclasans publica el Segon Llibre de Ritmes l'any 
1930; i en aquesta ocasió és ell mateix qui es fa la crítica a <<Mirador>>:" <<La 
seva psicologia lírica pel que fa a la forma, ha cristallitzat en el període rítmic 
de 3 x 5. Gs el joc acompassat que s'avé millor amb la meva íntima manera 
d'interpretar aquest inefable cant pla que és el meu sillabeig sistemhtic. Algú, en 
publicar-se el meu Primer llibre de Ritmes, par1 de monotonia. No ho entenc. 
Es com si diguéssim que vint-i-cinc columnes dbriques posades en filera són 
monbtones. O que dotze atletes nus, ajeguts a la platja de cara al sol, l'un al 
costat de I'altre, són monbtons. D'altra part: tot Homer, tot Petrarca, tot Racine, 
entre cent altres, han vessat sempre el personalíssim contingut líric dins un 
mateix chnon formal. Algú també ha parlat &una possible similitud de tecnica 

58. A. ESCLASANS, Sistemes, <(La Revista)>, XII (gener-desembre 1926), ps. 74-75. 
59. Ferran SOLDEVILA, ressenya d'A. Esclasans: Primer llibre de ritmes (<<La Revista,), 

<(Mirador)> (26-IX-1929), p. 4. 
60. A. ESCLASANS, Segon llibre de Ritmes (Autocrítica), <(Mirador)>, núm. 91 (23-x- 

1930), p. 4. 
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entre els meus Ritmes i els Himnes homtrics de Maragall. H e  llegit una infi- 
nitat de vegades en la meva vida l'obra de Maragall. H e  rellegit fa poc els seus 
Himnes homtrics. No hi he sabut trobar ni un sol vers construi't segons la t2c- 
nica, tan simple i tan bella, dels meus Ritmes. S'erra, també, qui parla d'hex8 
metres davant dels meus o dels altres. Els Himnes homtrics són una lliure, 
fresca i catalanesca adaptació del metre i del ritme antic. El meu ritme de 3 X 5 
és simplement, un engranatge verbal idoni per a suscitar, sistemiticament, la 
meva personal divagació lírica en jocs de voluptat verbal a l'entorn dels signes 
expressius. I aixb és tot. Les mstriques clbsiques són mortes i enterradem 

D'un cantó, doncs, les mstriques clbsiques són mortes i enterrades, i d'un 
altre cal partir dels classics per dur a terme la nostra mktrica i oblidar-10s des- 
prés. Així, doncs, no és res d'estrany que Ferran Soldevila el relacioni amb els 
<(adaptadors)> de ritmes clissics, perqu;, ben mirat, ¿qui: és aquest vers que pro- 
posa Esclasans sinó un heximetre (o la correspon&ncia catalana de l'hexbnetre 
greco-llatí) al qual falta la primera síllaba tbnica? Prenguem, per exemple, uns 
versos del seu Fragment de Z'Eneida de Virgili, tradziit en ritmes canbnics del 
Si~terna:~' 

Les portes obertes lliuraven el pas a l'exitrcit. 
Eneas i Acates fidel, presidint l'avantguarda, 
guiaven les passes heroiques dels homes de Troia. 
I al mig de la tropa brillava, crinera daurada, 
Pallant, embolcat el seu cos amb la clhmide bella, 
cenyit amb les armes pintades, valent i magnífic. 

Entre el cinqui: d'aquests versos i el que li correspon en la versió de 1'Eneida 
per Miquel Dolq: 

ell, Pallant, llu'ia el mantell i les armes pintades: 

només hi ha una diferkncia rítmica: el de la versió de Miquel Dolq comenca 
amb una paraula tbnica a principi del vers. S'escau, perb, que els heximetres 
de Dolc (com els heximetres grecs i llatins) admeten almenys setze possibilitats 
de variació, segons les combinacions dels quatre primers peus, mentre que el 
vers d'Esclasans és sempre subjecte a un mateix esquema rítmic. Per aixb és 
atacat de monbton, fins al punt de veure's obligat a dir que <(tot Homer, tot 
Petrarca, tot Racine [ . . .] , han vessat sempre el personalíssim contingut liric 
dins un mateix chnon formaln. Si, perb l'heximetre d'Homer admetia, com a 
mínim, setze possibilitats de variació, i el decasillab de Petrarca obtenia dife- 
rents possibilitats rítmiques segons la collocació dels accents dins el vers. Així, 
doncs, el mixim error &Esclasans consisteix a confondre metre amb ritme. 

Del 1930 al 1976 

Per més que des del 1927 es continuen escrivint poemes en la ja <(nostra)> 
mstrica clissica, no trobem cap més escrit tebric fins l'any 1932, en qu5 fra 
Xavier d'Olot publica Esplais, on ja &entrada ens confessa la intenció: <<Totes 

61. A. ESCLASANS, Roma, Simfonia Vaticana (Trilogia en forma d'oratori) (Barcelona 
19541, p. 96. 

62. VIRGILI, L'Eneida, prbleg i traducció per M. Dolc (Barcelona 1958), p. 238 (Cant 
vuits, v. 588). 
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les poesies encloses en aquest volum han estat composades, quant a la forma, 
de cara a la versificació grega i llatina.)>.>" Així mateix, l'any 1935, mosdn An- 
dreu Caimari, mallorquí, al llibre Edificant la ciutat, ens fa ofrena d'un poema 
escrit en una combinació d'heximetre i senari idmbic.@ 

No trobem més notícies d'aquest tema fins l'any 1942, en qui: apareixen les 
Elegies de Bierville, de Carles Riba,"' escrites en dístics elegíacs. L'any 1953, el 
mateix autor ens ofereix una segona versió de I'Odissea,"6 en la qual el ritme de 
l'hexhmetre s'ajusta forla més al model de 1'0riginal.~' 

L'any 1954, Josep Vergés publica una traducció d7El comencament del món 
(VS. 1-75), d'Alcim Ecdici Avit,"" en hexhmetres, tots ells d'una gran correcció. 
I el 1958 Miquel Dolc publica una versió de 1'Eneida." Ara ja és indiscutible 
el metre a emprar en una traducció d'aquesta mena: <(Afrontat d'antuvi el pro- 
blema de la metrica a adoptar, no vaig experimentar ni un moment de vacilla- 
ció. Després del mestratge de Carles Riba, culminació d'una si:rie anterior de 
provatures més o menys reeixides o malanades, l'únic vers prou noble em semblh 
l'hexhmetre de la poesia greco-romana, basat, per a la nostra llengua, en el sis- 
tema ac~entua1.n'~ 

El 1965, un canonge tarragoní, Miquel Melendres, publica L'Esposa de 
ZJAnyell," amb la intenció, ben definida al prbleg, d'anorrear els clhssics llatins 
(almenys en els seminaris): <<Una traducció llatina de la present epopeia, feta 
amb tota fidelitat als ritmes clhssics, podria oferir als seminaris i centres ecle- 
sihstics de tot el món una obra, que dins el cristall d'una pAtera antiga, trinqués 
el vi nou del Crist i de la seva Esposa, i contrarestés, almenys en la imaginació 
dels qui es preparen per a eclesihstics, els molts inconvenients de l'encens a les 
Venus procaces i als Bacus embriacs, poc menys que inevitable en els poetes de 
l'antiguitat pagana.), Malgrat tot, perb, és de remarcar 1'api:ndix de Martí Inglh 
i Pijoan, Estructuració dels versos llatins en catald," on s'arriba, o almenys hom 
pretén d'arribar-hi, a I'estructuració rigorosa i definitiva dels ritmes clhssics, tal 
com veurem a la segona part d'aquest treball. 

En els darrers anys ha prosseguit la publicació de versions i d'obres de crea- 
ció en ritmes clhssics: l'any 1971 Manuel Balasch publica una traducció de la 
Iliada,13 que produeix una po1i:mica entre l'autor i Miquel  dol^.'^ Del mateix 
any són uns Poemes, del mateix autor, on algunes de les composicions són es- 
crites en hexhmetres la correcció dels quals és notablement superior als versos 
de la traducció d'Homer. Cal esmentar, també, la publicació, l'any 1973, de 

63. Fra Xavier ~'OLOT, Esplais (Barcelona 1932), p. 9. 
64. Andreu CAIMARI, Edificant la ciutat (Mallorca 1935), ps. 158-160. 
65. C. RIBA, Elegies de Bierville (Buenos Aires 1942). 
66. HOMER, L'Odissea, prbleg i versió de Carles RIBA (Barcelona 1953). 
67. Hom pot trobar un estudi comparatiu dels intents rítmics de les dues versions 

de I'Odissea per Carles RIBA, en el magnífic treball d'E.  VALENT^ FIOL, Els cldssics i la 
literatura catalana moderna (Barcelona 1973)' ps. 100-120. 

68. Dins Homenatge a Carles Riba (Barcelona 1953-1954). 
69. VIRGILI, L'Eneida, prbleg i versió de M.  dol^ (Barcelona 1958). 
70. Ibid., p. 12. 
71. M. MELENDRES, L'Esposa de Z'Anyell (Tarragona 1965). 
72. Op.  cit., ps. 511-528. 
73. HOMER, Iliada, prbleg i versió de M. BALASCH (Barcelona 1971). 
74. En efecte, M. BALASCH admet com a heximetres versos amb cinc i fins i tot amb 

quatre accents, com indica M. DOLC a <(La Vanguardia), (16-XII-1971), p. 54. M. BALASCH 
es defensa sine ira et studio amb un article Sobre els hexdmetres ribians i la meva ver- 
sió de la Iliada, <(Serra &Or)> (1972), núm. 149, ps. 35-36. 
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1 l'obra de Xavier Bru de Sala, Les elegies del marrec," escrites en dístics elegíacs; 
Retorn a Bilbilis, de Francesc Vallverdú,76 amb diversos ritmes; els Himnes ho- 
merics '' en hexhmetres i en versió de Manuel Balasch; també les versions d'Ho- 
raci i d'Homer per J. M. Llovera, esmentades anteriorment;" el poema Ménage 
h quatre, del Llibre de Daniel, de Joan Ferraté, escrit en dístics elegíacs;" i al- 
gunes composicions del llibre Poemes de Josep Maria Marlés.'' 

II. COMPOSICIO MBTRICA 

L'hexhmetre 

En llatí i en grec corresponia a un conjunt format per sis metres (indistinta- 
ment dhctils o espondeus, tret dels dos últims, que havien de ser dhctil i espon- 
deu, respectivament). Responia a un esquema com ara: 

Per tant, admetia un nombre variable de sillabes que, segons les possibilitats 
de combinació dels quatre primers peus, anava de tretze a disset. 

En catalh pot correspondre només a un vers on les combinacions de sillabes 
tbniques i Btones alternades donin com a resultat sis accents. De manera que 
s'adiria a un esquema com: 

75. X. BRU DE SALA, Les elegies del marrec (Barcelona 1973). 
76. F. VALLVERDLI, Retorn a Bilbilis (Valencia 1974). 
77. M. BALASCH, Himnes homerics (Barcelona 1975). 
78. Vegeu la nota 40. 
79. J. FERRATÉ, Llibre de Daniel (Barcelona 1976), ps. 35-36. 
80. Aquest autor, que havia publicat Records i pressentiments (Barcelona 1933, on 

havia inclbs poemes en estrofes sifiques ips. 17-19 i 39), i un dístic compost d'hexhmetre 
i tetrametre dactílic (ps. 35-37), ha publicat recentment Poemes (Barcelona 1976), que 
conté composicions datades entre 1935 i 1976, moltes de les quals imiten els ritmes CES- 
sics. La filiació d'aquest autor, almenys pel que fa a la metrica, és clara per dos cantons. 
D'una banda, a la phgina 63 del darrer llibre, hi és transcrita una carta de Sebastih Sán- 
cha-Juan a Josep M. Marlés, on es diu literalment: 

<(Si escoltiveu sovint el 
doctor Llovera, 

jo també, per6 v6s el 
seguíreu sempre.)> 

D'altra banda, I'apartat Silici, d'aquest darrer llibre (ps. 31-47) 6s un <<Homenatge a 
Mn. Miquel Melendress, i tots els poemes hi són construYts segons les normes de M. In- 
gles, o segons les prktiques de M. Melendres a L'Esposa de Z'AnydR. 

En aquest punt em veig gairebé amb cor &afirmar que la tradició dels ritmes clhs- 
sics ha sofert una doble vessant en la literatura catalana: la clerical, comengant per Costa 
i Llobera i seguint amb el doctor Llovera i M. Melendres, que ha tret les últimes mos- 
tres amb el llibre Poemes, de J. M .  Marlés; la secular, iniciada per Maragall i portada als 
mkims extrems per Riba, no solament en les versions d'Homer i de Virgili, sinó també 
en les de les obres dels trhgics. 
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en el qual, la primera síllaba de cada un dels quatre primers grups fbnics seria 
tbnica i aniria seguida d'una o de dues sil.labes htones ( x  x x = dictil; x x = 
espondeu) i els dos darrers grups fbnics, invariables a l'original, restarien sem- 
pre amb la mateixa estructura: x x >: / x X. 

De fet, ja d'entrada podem observar que stricto semi no hi ha correspon- 
di:ncia dels peus metrics llatins amb els pretesos peus del vers catal;: segons 
aquest esquema, un espondeu catal2 ( x  x) equival a l'estructura d'un troqueu (en 
llatí: i u, i en la seva correspond~ncia catalana: x x). 

Aquest darrer fet, per6, no impedeix que es puguin construir <(hexhmetres 
catalans)>. Per a la nostra mhtrica all6 que interessa és la consideració total del 
vers, de manera que, un cop constru'it, ens pugui oferir una remembransa (no 
una reproducció fidel, és clar) d'allb que era l'hexhmetre en la poesia grega i 
en la llatina. 

Aquest darrer fet, per& no ha privat els qui s'han dedicat al conreu del 
metre que estudiem, de fer-ne la reproducció al mBxim de fidel. Deturem-nos, 
per tant, a considerar les provatures que s'han anat fent al llarg d'aquest segle 
en la incorporació de l'hexhmetre. 

La primera de totes, de la qual tenim coneixement només per les anotacions 
que fa al seu diari, és la de Costa i Llobera, provatura que de bon principi re- 
sultarh fallida, per6 que, a la llarga, pogué dur a la prktica. L'hexhmetre és 
assajat, més tard, en un dels himnes del Peristephanon de Prudenci,"' i cal dir 
que amb i:xit. 

A continuació, i també influ'it per l'obra de G. Carducci, com el mateix Costa 
i Llobera, Jeroni Zanné" assaja, Irany 1909, l'hexiimetre i altres ritmes greco- 
llatins. Per6 en el cas de l'hexhmetre (que no és anomenat cap vegada en el seu 
llibre de Ritmes) arriba a obtenir només un ritme i no pas un vers estructurat. 

Ara, quan realment la qüestió comenCa a tenir transcendtncia és a partir 
del moment en qui: Carles Riba tradueix i publica Les Bucbliques de Virgili 
(1911). Ja hem assenyalat com Valentí i Fiol" titlla de <(perfecte)> el vers em- 
prat per Riba, <(si per perfecte entenem un vers rigorós)>. Rigorós, perqui: tots 
els versos responen amb una fidelitat extremada, sense errors, a l'estructura que 
hem assenyalat com a corresponent catalana de l'hexhmetre llatí. Per6 la diii- 
cultat que ofereix l'hexhmetre en I'aplicació al c a t a l  es redueix fonamentalment 
a la primera síllaba del vers, que cal que sigui tbnica. Aquesta dificultat el 
porta, a voltes, a emprar dialectalismes i tot: 

Tityr, tu, sota el faig d'espayós brancam recolzante, 
Cants de la Musa boscana medites en grhcil avena; 
NBltres els térmens jaquim de la patria y les dolces planures, 
Natres fugim de la patria! Tu, Tityr, a pl$r en la ubaga, 
Fas ressonar les selves del nom de la bella Amaryllis." 

L'any 1913 apareix, en edició pbstuma, una traducció rítmica dels Himnes 
homkrics, elaborada per Joan Maragall. Aquest, que no sabia grec, tenia en 
compte una traducció que li havia procurat Pere Bosch i Gimpera, el qual li 
llegia <(batent la mesura)>, com ens indica Carles Riba, els hexhmetres originals. 

81. M. COSTA I LLOBERA, Obres Completes (Barcelona 1947), p. 256. 
82. J. ZANNÉ, Ritmes (Barcelona 1909). 
83. E.  VALENT^ I FIOL, Els clhics  i la literatura catalana moderna (Barcelona 1973), 

p. 107. 
84. C. RIBA, Les Bucbliques de Virgili (Barcelona 1911), p. 9, vs. 1-5. 
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De tota manera, Maragall sabia bé prou qui. era un hexhmetre per les lectures 
que havia fet de Goethe. La facilitat que Maragall posse'ia per a la creació de 
ritmes, ens la indica Osvald Cardona." S'ha d'entendre, perb, que, en els Himnes 
homtrics Maragall no cercava un vers, sinó un ritme. I s'agafa a I'obra d'Homer 
tal com, no gaire temps després, el va entendre Riba: <(En Homer C . . . ]  tot 
flueix: és una llarga correntia rítmica que, com una deu viva, per dir-ho així, va 
rajant a bell doll de si mateixa.)>" Provem d'agafar, sinó, a tall d'exemple, els 
versos 1-10 de 1'Himne 111, A Hermes: 

Canta, o Musa, Hermes, el fill de Zeus i de Maia 
que domina Cillena i Arcadia, tan rica d'ovelles; 
que és dels déus immortals el bon missatger. Va infantar40 
Maia venerable, la nimfa de trenes formoses, 
havent-se unit d'amor amb Zeus. Vivia en el fons 
d'un antre ombrós; vivia allunyada dels déus benaurats: 
fou allí que el Croni, en mig de la nit tenebrosa, 
amb la nimfa de trenes formoses va unir-se d'amor, 
ben amagat dels homes mortals i dels déus immortals, 
mentres Hera, la blanca de braqos, dormia un son dok." 

Els versos inicials són tan rígidament constru'its com ho podien ser els de 
fes Bucdliques tradu'ides per Riba, perb a cbpia d'anar avancant el poema, amb 
els encavallaments dels versos hom arriba a perdre el mateix concepte del vers 
per trobar-se endut per la ({correntia rítmica)>. I aquest fet influí decisivament 
en el concepte que Riba tenia de l'heximetre, perqui. s'adoni que Maragall 
<(més que hexametres [. . .] traduí una música d'heximetre>>." 

Sense data &edició, perb no pas gaire temps després, apareixen les versions 
d'Hero i Leandre." Tanmateix, una resenya a ((La Revista)>'" ens el presenta aca- 
bat de sortir, com ja hem assenyalat. De les quatre versions, una, la d'Ambrosi 
Carrion és, tal com fa constar davant de tot, <(en hexametres*. Gs la primera 
vegada que consta aquesta voluntat en una versió. I aquesta gosadia és criticada 
durament a I'esmentat article de <<La Revista)> per Nicolau d'Olwer. Aquest, 
a part de no admetre <(aclimatacions dels ritmes clhssics a una altra literatura),, 
s'entreté a demostrar com l'intent de Carrion és frustrat: <<No sols falta a la 
regla dels accents finals, dóna versos esdrúixols, omet gairebé sempre l'accent 
a la primera i compta com a espondeu dues síllabes Zttones, sinó que arriba a 
uniformar la mesura del vers, fixant-la en setze síllabes. La movilitat de I'hexh- 
metre, doncs, ha desaparegut, perqui. I'hexhmetre, ell mateix, ja no hi és.)>9' 

85. 0. CARDONA, Art poetica de Maragall (Barcelona 1971), p. 135: <<Abans que Cos- 
ta i Llobera compongu6s I'Oda a Horaci i altres poemes de les Horacianes, imitant amb 
la forp  de les síllabes els peus llatins (que hom mesurava per la durada, síllabes llargues 
i suabes breus), Maragall ja havia compost La sardana, esforcant-se amb encert per la 
creaci6 del ritme ternari continu que passa d'un vers a 1'dtre.s 

86. HOMER, L'Odissea, prbleg i versi6 de C. RIBA (Barcelona 1919), vol. I, p. 12. 
87. J. WRAGALL, Obres Completes (Barcelona 1932), vol. XII, p. 56, vs. 1-10. 
88. HOMER, L'Odissea (Barcelona 1919), I ,  p. 12. 
89. Hero i Leandre, Poema atribui't a Museu (segle V) ,  amb la versió literal en prosa 

de Lluís Segald i en vers d ' h b r o s i  Carrion, duent en Aphndix les traduccions inhdifes 
de Pau Bertran i Bros i Josep M .  Pellicer i Pagks (Barcelona s. d.).  

90. Lluís NICOLAU D'OLWER, ressenya d'Hero i Leandre ..., <<La Revista),, núm. IX 
(1916), PS. 11-12. 

91. Lluís NICOLAU D'OLWER, OP. cit. 
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Ara, doncs, s'ha passat de la consideració d'un vers igil, on <(tot flueix),, a la 
fixació fins i tot del nombre de síl.labes. Comprovem I'encert d'aquestes afir- 
macions llegint els versos 1-7 del poema esmentat: 

Parla, o dea, del llum testimoni de l'amor furtiva, 
i d'aquell nadador qui, essent nit, l'himeneu conduía 
a través de la mar; de l'enllac en la fosca, per 1'Alba 
immortal mai sorprb; i de Sestos i Abidos, on d'Hero 
s'acompliren les noces nocturnes. Ensems sento Leandre, 
nadador, i veig llum qui pregona el servei d'Afrodita, 
padrí i nunci de les noces d'Hero, de nit acomplertes ... ¶ 

I Nicolau d'olwer acaba amb el judici: <(De setze sillabes he dit que eren 
els versos d'En Carrion, perb no estan pas constitu'its per dos hemistiquis de 
vuit, sinó que són d'una sola tirada i responen generalment a l'esquema d'accent 
principal a les síllabes 3." 99 i 15.", i secundari a la I.", 6." i 12"; 6s a dir, són 
una derivació de l'heximetre de forma: espondeu, quatre dictils, espondeu. 
Encara que, fatalment, aquests versos són monbtons, no deixen de ;enir una 
certa harmonia, si se'ls llegeix amb calma i remarcant-ne els accents.)> 

L'obra Herman i Dorotea" és ~ublicada per Josep Lleonart, l'any 1918, i 
hi és emprat el mateix metre que en l'original, és a dir, l'heximetre. Ara, aquest 
vers, més a prop de la fluencia rítmica dels Himnes homkrics de Maragall que 
no pas de la rigidesa de les Bucbliques ofertes per Riba, sofreix fluctuacions tals 
que adés ens és donat amb cinc accents, adés amb set: 

Mai no vegi el Mercadal ni les vies tan rasos con ara! 
La vila és morta talment: per alt hi resten cinquanta 
veins. Qui a peu, qui a cavall, tothom corre 
per a veure el míser estol dels desterrats que fan via. 
Fins al ramal on ells tomben hi ha el volt &una horeta, 
i sense por del sol hi baixen tots curiosos.95 

Tot observant que generalment els versos són comenCats amb síllaba Btona, 
farem constar, simplement, que el quart vers és de set accents, mentre que el 
següent només en té cinc. 

Perb quan l'heximetre arriba a tenir en ca ta l  la mobilitat i la flu'idesa rít- 
mica que tenia entre els antics, és a I'Odissea publicada en versió de Carles Riba 
Pany 1919. En aquesta versió, sense un plantejament gaire seriós per part del 
traductor de si I'havia de fer en vers o en prosa, cap a la qual es devia haver 
decantat de bon principi, <<sota la ploma se li anaven congriant, amb indepen- 
d6ncia d'ell mateix, petites entitats rítmiques cada vegada més poderoses, més 
freqüents i diria que més tentaculars)>: fins a portar-10 a una traducció que 
s'aproximés a la <(correntia rítmica>> d'Homer. Ara, en aquesta versió, influit 

92. Ambrosi CARRION, OP. cit., p. 29, vs. 1-7. 
93. Lluís NICOLAU D'OLWER, OP. cit. 
94. GOETHE, Herman i Dorotea i altres obres, traducció de Josep LLEONART (Bar- 

celona 1918). Entre les obres tradu'ides en hexametres, hi figura, a part Herman i Doro- 
tea, l'Aqzlilleida. 

95. GOETHE, OP. cit., p. 17, VS. 1-6. 
96. HOMER, L'Odissea (Barcelona 1919), p. 9. 
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poderosament per l'intent anterior de Maragall, " Riba es proposa d'aconseguir 
una <{música d'hexBmetre)>. En la segona versió: en canvi, passat ja el decenni 
dels anys vint, en qui: es produ'iren les pokmiques entorn dels ritmes clbsics, 
Riba va a perfeccionar el vers. Aquest ja no serh una itmúsica d'hexhmetre)>, 
sin6 allb que és reconegut com a veritable hexhmetre catal& (per més que el 
nostre autor, poeta i professor alhora, deixa que la rigidesa rigorista cedeixi el 
pas, tot sovint, a I'abundBncia del cor, per dir-ho amb paraules seves). Compa- 
rem els deu primers versos de l'una versió i l'altra: 

1 ." versió 

Conta'm, Musa, aquell home de gran ardit que molt temps 
erri, després que atuí les sagrades torres de Troia: 
i de molts homes veié les ciutats, i els usatges va aprendre, 
i molts de treballs, el que és ell patí per mar en son cor 
maldant per guanyar la vida i també el retorn dels companys. 
Perb ni aixi no salvh els companys, desitjant-ho bé prou, 
perque finaren tots per llurs mateixes follies, 
necis, que es menjaren les vaques del sol Hiperíon 
i el déu va llevar-10s el dia de la tornada. D'aquestes 
coses, parla'ns-en, dea, filla de Zeus, des d'on vulguis.9g 

2." versió 

Conta'm, Musa, aquell home de gran ardit, que tantíssim 
errh, després que de Troia el sagrat alchsser va prendre; 
de molts pobles veié les ciutats, l'esperit va conhixer; 
molts de dolors, el que és ell, pel gran mar patí en el seu hnim, 
fent per guanyB'el seu ali: i el retorn de la colla que duia; 
mes ni aixi els companys no salvh, tanmateix desitjant-ho, 
car tots ells es perderen per llurs mateixes follies, 
els insensats! que les vaques del Sol, el Fill de I'Altura, 
van menjar-se; i el déu va llevar-10s el dia en qui: es torna. 
Parla'ns-en, filla de Zeus, des d'on vulguis, també a nosaltres.'" 

Pel que fa a la mktrica, les principals correccions són fetes a l'inici i al final 
dels versos. És sabut que I'hexhmetre ha de comengar amb sillaba tbnica i acabar 
amb una paraula plana. En la primera versió es dóna pas a l'encavallament rítmic 
dels versos, en els quals és freqüent un final agut, que queda compensat pel co- 
mengament Zlton del vers següent. En la segona, cada vers és considerat inde- 
pendent. Si donem un cop d'uli al primer vers de cada una de les dues versions, 
observarem que el final agut ha estat substituit per una paraula plana (i al ma- 
teix temps ha traduit molt més fidelment el text d'Homer). Igualment ocorre 
en els versos 4 (cor - Bnim), 5 (companys - duia) i 6 (bé prou - desitjant-ho). 
I també han estat substitu'its alguns principis de vers; perb en aquesta plaga la 
substituci6 a voltes costa més. Tot sovint caldrh suposar un accent rítmic en un 

97. Per a les influ&ncies del concepte rítmic de I'hexhmetre de Maragd en Riba, 
així com per a la comparad6 dels intents de Riba en les dues versions de l'odissea, ve- 
geu E.  VALENT^ I FIOL, Els clissics i la literatura catalana modevna (Barcelona 1973). 

98. HOMER, L'Odissea (Barcelona 1953). 
99. HOMER, L'Odissea (Barcelona 1919), p. 19, vs. 1-10. 
100. HOMER, LJOdissea (Barcelona 1953), p. 19, vs. 1-10. 
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article, en una preposició (etc.); així és al vers 8: necis - els insensats. Altres 
vegades la substitució per un sinbnim és més encertada rítmicament, per exem- 
ple al vers 5: maldant - fent per. 

Entremig d'aquestes dues versions és forca abundós el material produ'it en- 
torn de I'heximetre. Com que ja n'hem parlat a la primera part i, d'altra banda, 
ningú no aporta cap novetat respecte al que s'ha descrit, em limitaré a asse- 
nyalar els caps de brot de la producció en heximetres: Joan M. Feixas: Xa- 
vier Carbó i Maymí,'* Josep M. Llovera,"" Tomis Bellpuig i fra Xavier d'O- 
lot? clergues tots ells i de producció anterior a la guerra. 

Miquel Dolc, que tradueix 1'Eneida i la publica l'any 1958, s'adhereix a la 
tecnica emprada per Riba en la segona versió de l'odissea, perb acceptant-la 
com a model rigorós per a cadascun dels versos; per a ell, l'hexhmetre és <tel 
vers de sis accents -coment cadascun d'ells d'una seqiiencia de tres o de dues 
síllabes, és a dir, dels primitius dhctil i espondeu-, sense excloure els accents 
secundaris, distribu'its tots ells en una estudiada alternincia i prove'its ¿'unes 
cesures, principalment masculines, que pretenen recordar les de l'hexhmetre 
clA~sic>.'~ Constatem-ho amb exemples: 

Quins malsons m'han colpit i m'esveren, Anna, germana! 
Saps quin hoste potent ens ha penetrat per la llinda! 
Quina planta és la seva, quin pit i quines proeses! 
Crec de fet, i no puc errar, que és de raca divina. 
Signe d'humil bressol és el pinic. Ai las! Quines proves 
l'han malmhs! Quins combats, endurats del tot, referia!" 

Admet versos comengats amb sillaba itona, comptant que llavors la síilaba 
accentuada més prbxima ha de ser la tercera. Pel que fa a la resta del vers, 
compta la clAusula heroica al final i la distribució correcta dels accents a l'inte- 
rior (és a dir, la combinaci6 dels dictils i els espondeus). 

Un traductor tan meticulós en la confecció dels versos com Miquel Dolc, 
no podia acceptar que hom donés el nom d'hexhmetre a una bona quantitat dels 
versos que figuren a la versió de la Ilíada, elaborada per Manuel Balasch i pu- 
blicada a Barcelona l'any 1971.'08 En efecte, no hi ha un criteri unificat per a 
l'estructuració d'aquest vers. Observem, per exemple, un fragment de la raps& 

la XIII: d ' 

Una ampla cova existeix en el fondo rabeig de les aigües 
entre Thedos i Imbros l'abrupta; els seus poltres 
detingué allí Posidó. el déu aue sacsa la terra. 
que dYel carro els solti i els hi un pinso ambrosiac 
que es paixessin; llurs potes fermi amb aurifiques traves 
que no es desfeien, i menys es rompien; llur amo aquells poltres 
fins que tornés romandrien. I ell se'n va anA'al camp d'Acaia.lm 

101. 
102. 
103. 
104. 

escrit en 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 

Joan M. FEIXAS, Bglogues i altres poemes (Sant Feliu de Guíxols 1926). 
Xavier CARB~ Y MAYMÍ, Migjorn (Girona 1919). 
Vegeu la nota 40. 
T. BELLPUIG, Composicions eucarístiques (Barcelona 1926). Hi ha un poema 
hexametres. 
Fra Xavier $OLOT, Esplais (Barcelona 1932). 
VIRGILI, L'Eneida, prbleg i versi6 de Miquel DOLC (Barcelona 1958), ps. 12-13. 
Op. cit., p. 99, vs. 9-14. 
HOMER, La Ilíada, prbleg i versi6 de M. BALASCH (Barcelona 1971). 
Op. cit., vol. 11, p. 6, vs. 15-21 (corresponents a h raps?& XIII, vs. 32-38). 
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D'aquest conjunt, el vers segon té cinc accents, mentre que el segiient en té  
set. Per aixb Miquel Dolg comenta a propdsit d'aquesta versi6: <(Tenia que haber 
sido más exigente, a nuestro entender, en la regulacidn de sus hexámetros, sin 
admitir uacilaciones, movimientos forzados o soluciones provisionales. Se nos 
obliga a hacer demasiadas concesiones para medir como zln hexámetro la se- 
cuencia "quan hhgim d'Ilion llangat els aqueus de perfectes gamberes" o "An- 
drbmaca, filla d'Eetió molt magninimn. A pesar, claro, de las explicaciones 
preliminares con que Mn. Balasch justifica estos hexámetros de cinco -e incluso 
de cuatvo- acentos. )>"O 

El traductor de la Iliada es justifica en un altre article a <(Serra d'Or)>Ln in- 
vocant els exemples de Maragall, de Riba, i d'alguns traductors alemanys i cas- 
tellans. Tot amb tot, mossen Balasch sap elaborar correctament els heximetres 
i sap no tenir en compte les llicitncies que es permeten altres traductors en 
les composicions de caire creatiu. Així ens ho demostra en un llibre de Poemes 
anteriors a la publicació de la Iliada i dels Himnes homtrics:"" 

Elegia de Hohenaschau 

Jo m'he dregat solitari davant el prodigi d'aquesta 
vall entre immenses muntanyes alpines. L'hivern s'amanyaga 
i la neu no petjada corona els cims sense boires 
que fulgents centellegen i altius sota el sol de la tarda."' 

Tots aquests versos del llibre de Poemes se cenyeixen a les tretze normes 
que no gaire temps abans havia establert Martí Inglits i Pijoan 'I4 i que consti- 
tueixen l'únic treball exhaustiu, malgrat el gran nombre d'imprecisions i fins 
i tot d'incorreccions, per a una construcció acabada de l'heximetre, d'acord amb 
la prosbdia catalana: 

1 .  L'heximetre sempre. ha de comencar amb síl.laba tbnica o llarga per na- 
turalesa, pel fet que els dos únics peus que s'hi preceptuen possibles s6n el dicti1 
i l'espondeu, tots dos comengats ainb síllaba tbnica. Altrament el vers no s'inicia- 
ria amb ritme dactilic, que és descendent (-uv), o amb un espondeu, que és 
pla-descendent (- -), sinó amb ritme ascendent: (uv- = anapest, o: u- 
= iambe). 

2 .  No trenca el ritme dactilic de l'hexhrnetre el fet de comencar-10 6mb sil- 
laba Btona, amb la següent condició: que siguin tres les síllabes inicials Btones 
(no dues, ni quatre) i que la quarta sigui tbnica. O simplement: que el primer 
peu de l'heximetre sigui substituit per un tribrac (uuv). Així s'eviten les incli- 
nacions anapestica i ihmbica de I'hexametre. Exemple d'heximetre correcte: 

110. cLa Vanguardia Espafiola)> (16-XII-1971), p. 54. 
111. M. BALASCH, Sobre els heximetres ribians i la meva versió de la Ilíada, <<Serra 

#Orb>, XIV, núm. 149 (1972), ps. 35-36. 
112. M. BALASCH, Himnes homerics (Barcelona 1974). 
113. M. BALASCH, Poemes (Barcelona 1971). 
114. M. INGL~S  I PIJOAN, Estructuració dels versos llatins en catali, apendii a I'obra 

de M. MELENDRES, L'Esposa de l'Anyell (Tarragona 1965), ps. 511-528. 
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)>Exemple d'hexhmetre incorrecte: 

)>En la primera de les tres htones del peu tríbac, se suposa tctasi o dihstole 
(allargament d'una síllaba breu), cosa que fa també l'hexhmetre llatí. Val a dir 
perb que ací, sense fer dihstole, tampoc no es trenca el ritme de l'hexhmetre. 

u3. La llei o regla anterior val també per als altres peus substitu'ibles (els 
quatre primers), mentre el tríbrac substitueixi un peu complet i solament un cop 
en el mateix hexhmetre. Mai no s'ha d'aplicar la regla al peu cinque, o fonamental, 
que ha de restar sempre ben pur, si es vol la perfecta eufonia dels clhssics. Altra- 
ment també destruiria el ritme dactílic de l'hexhmetre. 

)>4. Les llargues per posició han d'estar després de llarga per naturalesa, no 
davant, en el mateix peu; per tant, només poden formar la segona part d'un 
espondeu .lli 

5 .  Després de sillaba llarga per naturalesa no en poden seguir tres o més 
que es pronunciin breus, dintre del mateix peu, perque el dhctil --el peu més 
llarg de l'hexhmetre- només té dues breus.lI6 

)>G. Cap hexhmetre no pot terminar amb síllaba tbnica o llarga per natura- 
lesa, que és com dir, amb paraula aguda. 

)>7 No és admesa la hipermetria. Cada hexhmetre ha de restar complet amb 
síllabes prbpies. No és correcte comenCar un vers amb sillaba htona que hom 
consideri afegida a la darrera de l'espondeu amb que acaba l'hexhmetre anterior. 
Altrament aquest sise peu resultaria, si era perfecte, un dhctil, quan ha d'ésser 
for~osament espondeu. Tampoc no admetem la sillaba hipermetre al darrer peu 
per a ésser elidida per sinalefa amb la primera síllaba del vers següent, per més 
que alguna rara vegada ho faci l'hexhmetre llatí. 

8 .  En catal;, hi ha síllabes llargues per naturalesa que es tornen breus per 
posició en certes coincid~ncies.'" Exemple: fer, en fer cap (u-) quan per natu- 
ralesa hauria d'ésser (- -); xb, en aixi, rai ("u-) quan seria (U- -). Gs 
la natural sístole (abreujament d'una sil.laba llarga) que fa el catalh parlat quan 
coincideixen dos accents. Unes vegades fa sístole el primer, d'altres el segon: 
depen de la importhncia que adquireixen la paraula i el ritme de la frase. 

a9. Cada hexhmetre ha de tenir almenys una cesura: o semiternhria (en 
grec triemimeris), que cau al mig dels tres primers peus, i, per tant, talla el se- 

114 bis. El vers bescantat pertany a I'Odissea, XII, 332, segons la versió de Riba 
(1953). 

115. Aquesta norma només podria tenit aplicació al catal& si el nostre idioma comp- 
tés amb síüabes llargues i breus. 

116. Igualment com en la nota anterior. Per ai sistema rítmic catala caldria redactar- 
la de la manera següent: <(Després d'una síklaba tbnica no en poden seguir tres o més 
que es pronunci'in &tones, perqd  el dicti1 només té dues síllabes &tones.n 

117. Caldria redactar-ho així: <(En catala hi ha síllabes tbniques que es tornen Btones 
per posici6 en certes coincidencies. Exemple: fer, en fer cap (x x),  quan per naturalesa 
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gon; o semiquinhria (pentemimeris), que és a la meitat dels cinc primers peus 
i talla el tercer; o semisepteniria (heptemimeris) que, situada al mig dels set 
peus (se'n suposa un de més), parteix el quart.'I8 

~ 1 0 .  L'hexhmetre queda salvat amb una sola cesura, perb si es fan totes tres, 
molt millor. 

n l l .  Almenys una de les cesures en els tres peus que compten cal que sigui 
masculina. El vers altrament quedaria molt fluix. El fet d'haver-hi una cesura 
masculina no vol dir que sigui la principal; ho pot ésser una de femenina, espe- 
cialment si és pentemimeris i si per aquesta cesura és més tallat el' sentit de la 
frase. Només en casos excepcionals en qu& la idea suau o molt delicada gairebé 
ho reclama, pot consentir-se l'abshcia de cesures masculines. 

)>12. Afavorek la puresa del peu fonamental el fet que no s'hi facin sina- 
lefes ni internes ni finals. Perb fer-n'hi, no és defectuós, i en molts casos, in- 
evitable, si no volem restar restringits expressivament. 

~ 1 3 .  L'ellipsi. Per a escandir els versos, o per a llegir-10s simplement amb 
correcci6, o per a saber jutjar si estan ben estructurats, cal tenir present l'ellipsi, 
tan abundosa en catalh. L'hexhmetre llatí fa sempre ellipsi de la m final de pa- 
raula quan la següent comenca amb vocal o h,  i no sols elimina la m, sinó 
també la vocal que la precedeix, per sinalefa amb la vocal següent. 

)>Exemple llatí: 

Lusum it  Maecenas, dormitum ego Vergiliusque, 
(HORACI) 

nEn catali: 

)>En catali, l'ellipsi té per objecte I'eliminació de la r muda dels presents 
d'infinitiu i de nombrosíssims adjectius i substantius en singlar (en er i en or), 
fent també la subsegüent sinalefa, amb prevalenca de la primera vocal en catalh 
i de la segona en llatí. 

)>Exemple catalh: 

/Fent ressolnh la bos/cúria ell.. . nom d'Ama/riJlis for/mosa/ 
/Fent resso/nar a la bos/cúria el/ 
Gos de pastor enjogassat.. . 
Gos de pasltó njogaslsat.. . 

hauria d'ésser ( x  x); xb en aixb rai (x x x )  quan ser'ia (x x x). Es la natural sfstole que 
fa el catalh parlat quan coincideixen dos accents. Unes vegades fa sfstole el primer, &al- 
tres el segon: depen de la importhncia que alquireixen la paraula i el ritme de la frase.), 

118. No ha estat ben entesa la terminologia de les cesures: semiternaria o trihemí- 
meres, significa després del tercer mig peu, comengant per la primera síllaba thnica del 
vers i, per tant, va collocada al beil mig del segon peu; semiquinaria o penthemimeres, 
significa després del cinque mig peu i, per tant, hom la colloca a la meitat del tercer 
peu; per fi, semiseptenariria o hepthemímeres significa després del sets mig peu, i 6s col- 
locada, per tant, a la meitat del quart peu. Successivament, doncs, aquestes cesures ani- 
ran collocades en l'hexhmetre catalh, després del segon, tercer o quart accent rítmic. 
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)>Noteu que aquests fenbmens són fon2tics i no grhfics. Restaria molt mal- 
tractada la grafia dels mots catalans. Cal que hom llegeixi tal com parla.)> 

Les teories de Martí Inglh són seguides, fil per randa, per Miguel Melen- 
dres quan construeix heximetres a L'Esposa de ?Anyell i, per tant, hem de con- 
cloure que els seus versos són ben constru'its formalment. Pel que fa a Xavier 
Bru de Sala, Ramon Pinyol, Francesc Vallverdú i Jaume Medina, que han inclbs 
en els seus llibres algun poema en aquest metre, amb posterioritat als intents 
regularitzadors d'Ingles, hem de remarcar que no han aportat cap element digne 
de ser ressenyat. 

El dístic elegiac 

Es format per un conjunt de dos versos el primer dels quals és un hexhmetre 
i el segon un penthmetre. Aquest, que en la seva estructura original greco- 
llatina constava de dos hemistiquis de tres peus cadascun, amb catalexi al tercer 
peu dels dos hemistiquis i tenia un esquema com ara: 

amb la particularitat que la cesura era fixa i el segon hemistiqui invariable, és 
un vers gairebé mai no emprat sol, sinó formant part, amb l'heximetre, d'allb 
que hom anomena el distic elegiac. 

Ofereix nom& quatre possibilitats de combinació, que en la seva correspon- 
dsncia catalana es podrien traduir a un esquema com ara: 

Tret del poema que hi ha al Manuscrit número 47 de la Biblioteca de Cata- 
lunya, on és reprodu'it un poema en dístics elegíacs, i dels intents de Costa i 
Llobera I'any 1906, de Zanné, de Carrion i de Nicolau d'Olwer, el qui primer 
ens en doni mostres clares fou Costa i Llobera en un dels Himnes de Pruden- 
ci "' i no hi reeixí del tot: el segon hemistiqui no acaba en sillaba tbnica, com és 
de llei. El doctor J. M. Llovera, comentant aquest poema, l'any 1926T ens diu: 
<(La poesia en dístics del Mestre Costa i Llobera conté els únics penthmetres en 
catalh, que ens han vingut, fins ara, a mans. Abans de tenir-ne coneixenla, ha- 
víem també provat de fer-ne i no pas d'esma, com en l'heximetre, sinó guiats 
pels de Goethe, Schiller i Geibel, que els tenen excellents. La solució és la ma- 
teixa de Costa i Llobera, amb l'única discrepincia que nosaltres, amb els ale- 
manys, f2iem terminar el segon hemistiqui igual que el primer.), És a dir, que 
s'ajustava al model clhssic. I en posa un exemple de l'elegia I, 3 de Tibul, 
A MesaNa: 

119. Per un lloc on patiren dos mdrtirs, ara convertit en Baptisteri, dins M .  COSTA I 
LLOBERA, Obres Completes (Barcelona 1947), p. 256. 

120. J. M. LLOVERA, Cap a l'hexctmetre rítmic catald, <<La Paraula Cristiana,, n b .  18 
(1926)' PS. 501-516. 
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Anireu, sense mi, per les ones egees, Messala, 
tant de bo que amb record tu i els companys tots de mi. 

Jo resto malalt de Feacia en la terra estrangera; 
detén 1'8vida mh Mort tenebrosa al present.. . 

En realitat, perb, l'any 1922, Carles Riba havia tradu'it en aquest metre 
alguns poemes de HolderlinP1 L'esquema rítmic es correspon, aixb si, amb el del 
doctor Llovera. D'aquest mateix autor són uns exercicis sobre el penthe t re  que 
amb el títol Epigrames de Marcial (diverses interpretacions ~itmiqzles del pent2- 
metre) ens ofereix des de <<La Veu de Catalunya>>,'n i que responen a aquests 
quatre exemples: 

1) compánys volent-10s dé caminádes llárgues 
2) tenint, pobré manyác, Uóc en les nóstres cáixes? 
3) Ton frónt no arrúguis que és de 1'Impéri senyór 
4)  Qui et sofriria peró, ni et  llegiria sencér? 

de tots els quals, per una recta adequació a I'original, només és valid el darrer. 
Fra Xavier d'Olot, que publica I'any 1932 a Barcelona Esplais i que fa cons- 

tar al prbleg que {(totes les poesies encloses en aquest volum han estat compo- 
sades, quant a la forma de cara a la versificació grega i llatina>>,'* també prova 
el dístic elegíac. Perb ho fa a la seva manera. Ja confessa al prbleg: <<Quant a la 
realització de la metrica, l'autor evita Costa i Llobera que entre nosaltres és qui 
més ha aportat en aquesta mathria i s'encara amb els originals. I després d'a- 
prendre-hi com Horaci de vegades modifica i fins perfeccioni els versos grecs, 
cregué que Púnica manera de poder fer una mica nostra aquella mstrica, era la 
de certa modificació. I modifich no suprimint mai cap síl.laba, per bé que mudés 
els peus.>>'" Així, per als dístics elegíacs deixa el penthmetre: 

i es forja un vers que potser el recorda 

Per exemple: 

La dolor, estimada ha estat de mon anima sempre; 
ha estat espremuda com un ra'im suara. 

La solitud serena em difon el repbs en els membres, 
després d'acabar aquesta feixuga tasca. 

I la calma suau, lluminosa, comenq de capvespre, 
a I'íntim ficada sento, bressant la idea.Iz6 

121. Així ens ho fa constar Gabriel FERRATER, Prbleg a C. RIBA, Versions de Hol- 
derlin (Barcelona 1971): c... una versió de Set poemes de Holderlin presentada als Jocs 
Florals de YEmpordh, que es van fer a Castelló d'EmpÚties el 1922. (En realitat no es 
tracta ben bé de set poemes, sinó de cinc poemes sencers i de dos t~ossos dels Planys de 
Mend per Diotima, titulats tots dos Elegia.)* ( p .  5). 

122. J. M. LLOVERA, Epigrames de Marcial (diverses ivrterpretations vitmiques del 
pentrimetre), <(La Veu de Catalunya, (6-VII-1926), p. 6. 

123. Fra Xavier &OLOT, Esplais (Barcelona 1932), p. 9. 
124. OP. cit., p. 11. 
125. OP. cit., p. 12. 
126. Op. cit., p. 17, vs. 1-6. 
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Aquesta solució, vhlida per al sistema de fra Xavier &Olot, no ho pot ser 
considerada de cara a d'altres que vulguin emprar el penthmetre, perqui: és 
completament fora de la tradició. 

Carles Riba, que dóna una explicació de com és el dístic elegíac, se cenyeix, 
a les Elegies de Bierville, al model que ja ell mateix havia ofert I'any 1922. Ara, 
aixb no és obstacle perquk algun cop se salti la norma: <<Qui llegeixi, cooperant 
com cal a la veu que de lluny el mena, les elegies 111 i IV, per exemple, sens dubte 
aprovar& que, en qüestió de ritme, el professor que hi ha en mi hagi cedit dis- 
cretament al poeta)>.'" Llickncia que ell mateix no s'acaba de permetre de bon 
grat, fins al punt d'arribar-ne a demanar excuses a la Musa: 

Grato, més continguda, perdona l'estrany si I'onada 
ara i adés ha saltat sobre els teus nombres severs."" 

Com en el cas de l'hexhmetre, Martí Inglts lZ9 ens dóna les normes per a la 
construcció rigorosa del penthmetre, que no transcrivim perquk coincideixen 
del tot amb les de Riba, que han estat unhnimement acceptades. 

I I I .  CONCLUSIONS 

H i  ha, doncs, una tradició en la poesia catalana que, explorant les mhtriques 
clhssiques, eixampla el ventall de possibilitats dels nostres versos. Naturalment, 
els anomenats hexdmetres i distics elegiacs  catalan ans^> no són equivalents als 
greco-llatins (hem de tenir en compte que ni tan sols sabem del cert com eren 
recitats els originals!).'" El que s'ha fet en les literatures modernes europees 
no és més que una aproximació per recordar, remotament, com indicava Costa 
i Llobera en les primeres temptatives, els ritmes antics. I aixb, per si sol, ja 
és una innovació. Ara, només una exploració profunda en el sistema rítmic 
catalh ens podria dir si certament és lícit, o no, de parlar d'heximetres i de 
dístics elegíacs en els casos dels versos que hem exposat. De tota manera, tant 
si ho és com si no, la tradició catalana referida a aquests metres antics existeix 
i cal considerar-la deguda a Maragall i a Riba, entorn del qual van anar creixent 
els autors que ja he assenyalat a la nota 80. 
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