
des si aquests són generats directament a 
la base. Només cal esmentar la correferkn- 
cia, els completivitzadors i la resta dels fe- 
nbmens sinthctics que estan lligats al text 
precedent i que no admeten, per tant, una 
explicació que en resti ai'ílada. Afegim-hi que 
altres tipus de fragments romandrien també 
inexplicats, perque, {quina mena de regles de 
la base donarien compte, per exemple, de 
seqiiencies com les de (42)? 

(42) (a) Per Nadal, cada ovella al seu 
corral. 

(b) Zapatero, a tus zapatos. 
(c) Apr& moi, le délage. 

L'única opció possible és, doncs, la se- 
gona. D'acord amb ella els fragments cor- 
responen en 1'EP a indicadors sintagmhtics 
oracionals i llur interpretació exigeix, con- 
segiientment, la reconstrucció en cada cas 
d'una oració <(sencera)> que inclou el frag- 
ment com una part d'ella mateixa. (Com ex- 
plicarem, Uavors, el pas d'una estructura ora- 
cional subjacent a una forma superficial i 
fragmentiria? Les dues solucions que analit. 
zarem en un prbxim estudi -la cctransfor- 
macionals i la <(interpretativa*- estan lli- 
gades a sengles corrents tebrics, forca di- 
ferents entre ells, que han nascut després 
d'hyects. 

M. LLU~SA HERNANZ 

Sbfocles i Euripides tradui'ts per Carles Riba, per Jaume Medina. 

Encara que amb retard, podem contemplar 
avui culminat el procés de publicació de l'o- 
bra completa de SMocles i d'Eurípidesl tra- 
dui'da per Carles Riba, el qual s'havia pro- 
posat d'incorporar les obres dels tragics grecs 
a la literatura catalana des dels anys tren- 
ta' i no les va poder veure al carrer sinó 
parcialment. Queda així acomplerta una de 
les parts més suculentes del programa cul- 
tural que Catalunya s'havia imposat d'una 
manera decidida des de principis d'aquest 
segle; era, perb, una tasca ingent que potser no 
hauria arribat ni a mig camf si no hagues 
existit un adob que en procurés la germi- 
nació al punt doll de l'esforc. La persona- 
litat de Riba, doncs, com a incorporador dels 
trigics grecs a la nostra literatura respon 
a un conjunt de fets que tingueren formu. 
laci6 a partir de mitjan segle passat i que 
dominen poderosament fins als anys trenta 
del nostre. Riba, en efecte, neix al món lite- 
rari en el moment de maduresa de la tra- 
dici6 dels hellenistes catalans. S'afegí a aques- 
ta tradici6, des de finals del segle passat, la 

1 .  EUP~PIDES, Tragbdies, traducció catalana de 
Carles RIBA. Introducció i edició de Carles Mi- 
ralles, Barcelona, Curial, 1977. Vol .  I :  El Ci- 
clop, Alcestis, Medea, Els fills d'HdrcuIes, Hi- 
polit, Andrdmaca; vol.  11: Hdcuba, La follia 
d'Hdrcl~les, Les S~cplccants, Id, Les Troianes, Ifi- 
gbnia a Tdurida, Elertra; vol.  111: Helena, Les 
Fenícies, Orestes, Ifigbnia a Aulida, Les Bacarzts, 
Rzsos. - SDPOCLPS, Tragbdies, traducci6 catalana 
i prbleg de Carles RIBA. Edició a cura de Carles 
kliralles, Barcelona, Curial, 1977. Vol .  I :  Edlp 
rei, Edip a Colonos, Antigona; vol.  11: Les dones 
de Tmqtdis, Aicuc, Electra, Filoctetes. 

2 .  Així ho indica al prbleg a l'edició de Sb- 
FOCI,ES, Tragddies, traslladades en versos cata- 
lans per Carles RIBA (Barcelona 1951), p. 9 .  

influencia del pensament nietzschei, que en- 
trava a casa nostra, a través de Maragall i de 
Pompeu Gener.' Encara, d'una altra banda, 
cal tenir present que la consideració del món 
clhssic per part dels parnassians influf en 
autors com Jeroni Zanné i Miquel Costa i 
Llobera (recordem, d'aquest, La deixa del geni 
grec), que, al seu torn, deixaven el camp obert 
a un nou assentament dels clhssics a casa nos- 
tra. Finalment, durant el canvi de segle, s'es- 
devé una reafirmació del teatre, fet que col- 
laborari a l'expansió de l'obra dels trhgics 
grecs. 

Per un costat, doncs, existeix des de mit- 
jan segle passat una tradició d'hellenistes a 
Barcelona: la inicia Antoni Bergnes de les 
Cases (que, segons Rubió i Lluch, és <tel pa- 
triarca del modern0 helenismo cataláns,' i 
també, segons Balari, el ctbondadoso y sabio 
maestro)>), catedritic a la Universitat de Bar. 
celona des de 1847; amb el qual compar- 
teix els ensenyaments de Llengua i de lite- 
ratura gregues, a partir del 1867, Ramon 
Manuel Garriga i Nogués (per més que 
aquest darrer era catedritic d'hebreu). Berg- 
nes fou succelt pel seu deixeble Josep Bala- 
ri i Jovany, tal com li havia pronosticat Llo- 
rens i Barba; a partir de I'any 1881. La la- 

3. Per a aquest tema vegeu: E. VALENI? I FIOL, 
Els cldssics i la literatura cctalana moderna 
(Barcelona 1973). ps. 15-54 i 123-151. 

4 .  Santiago OLIVES CANALS, Bergnes de las 
Casas, helenista y editor (Barcelona 1947). ps. 
80 i S S .  Em cal donar les gracies, per enda- 
vant,  a Joaquim Molas per les múltiples infor- 
macions bibliogrhfiques que m'ha donat entorn 
d'aquest treball. 

5.  S .  OLIVES, OP.  cit., p. 83. 
6 .  S .  OLIVES, OP. cit., p. 85. 

Notes 



bor de  Balari 6s recordada pel seu successor 
a 1'Academia de Bones Lletres i també a 
la Universitat, Lluís Segala i Estalella Cal 
que ens deturem un moment en la persona 
de Segala, perque és aquest el qui, deixeble 
de Balari, actuar&, si més no, d'eniiac amb 
les generacions de l'esplet catala del nou- 
cents, epoca en que exercí el seu professo- 
rat. Ferran Soldevila, en una nota necrolb- 
gica, resumeix en poques paraules l'actuació 
del professor de grec: <<Segali havia gaudit 
d'una bella reputació d'heilenista, que venia 
a continuar la tradició universitiria de Berg- 
nes de las Casas i de Balari. Com a tal ha. 
via estat designat membre fundador de la 
Secció filolbgica de l'Institut d'Estudis Cata- 
lans, i com a tal apareixia als ulls dels es- 
tudiants que temps enrera (de vint a trenta 
anys entera), passaven per la Secció de Lle- 
tres de la nostra universitat. La seva acti- 
vitat com a director --ensems amb Parpal- 
de les edicions clhssiques de l'Acad6mia Ca- 
lashcia, les seves traduccions de la Ilíada i 
I'Odissea al castella, el fet de formar part 
de YInstitut, la seva mateixa tasca docent 
li havien conquerit aquella reputació. No es 
tractava d'un gran prestigi, ni &una obra 
invulnerable, perb sí d'una labor respecta- 
ble. Els estudiants arribaven a la seva clas- 
se amb una expectació més aviat excepcio- 
nal. I es pot dir que no en resultaven de- 
fraudats. L'ensenyament de l'idioma, almenys 
aquell temps que hi vaig estudiar, era efi. 
cac: els noms &alguns dels seus deixebles 
ho acrediten prou: Bosch Gimpera (recor- 
dem de passada que va comencar essent hel- 
lenista), Nicolau d'O1wer.n ' Aquest darrer 
recorda, des del seu exili a Mexic, un <(£et 
insblit a la universitat d'aquell temps),, aixb 
és, que uel renom de la catedra de Litera- 
tura grega del doctor Segali va estendre's 
fora de la cleda universitiitian? 

El doctor Segali és vist per Riba, d'altra 
banda, I'any 1916, com l'home ccque tan digna- 
ment ministra I'her5ncia del mestratge en el 
moviment humanístic de la nostra joventut,. 

També Lluís Nicolau d'OIwer recorda com 
a personatge destacat en aquest camp de 
I'hellenisme el Mestre Rubió i Lluch. <(Sen. 
se ell - d i u -  no ens hauríem familiaritzat 
després amb la Gritcia eterna.>> l0 Una tra- 
dici6 d'hellenistes, doncs, si que existia. 

No sé exactament a quin interes respo- 
nen (perb l'interss, evidentment, hi és) les 

'I. Llufs SEGALA I ESTALELLA, El Dr. D. Joseph 
Balari y Jovany, aDiscursos llegits en la "Real 
Academia de Buenas Letras" de Barcelona en la 
solemne recepció púbiica de ... D (Barcelona 1916). 

8. Ferran SOLDEVILA, Lluís Segald i Estalella, 
<Revista de Catalunya. núm. 81 (juny 1938), p. 261. 

9. Lluís NICOLAU IJ'OLWRR, Caliu. Records de 
mestres f amics (Mexic 1958), ps. 78-79. 

10. LI. NI~LAIJ, op. cit., p. 77. 

versions d'autors tthgics grecs que s'anaren 
produint &en$ de la meitat del segle pas- 
sat. Deixo de banda, Centrada, les que as- 
senyala Carles Miralles al prbleg de l'edi. 
ció que comento i que foren dutes al cata. 
la per Josep Franquesa i Gomis, traductor 
de SMocles, i d'Artur Masriera i Colomer, 
traductor d'Dsquil!l Pot ser que no signifi- 
qui ben bé res el fet que el nom de Sbfo- 
cles sigui esmentat ja l'any 1873 al <<Calen- 
dari Ara, sí que significa alguna 
cosa que a partir de l'any 1880 hom comen- 
ci a parlar de teatre grec.13 Durant aquests 
anys hom ha anat proporcionant alguna ver- 
sió dispersa i escadussera. No sabria pas dir 
en aquests moments si són directes o no (és 
molt possible que no ho siguin), perb cal 
tenir-les en compte perque, en tot cas, dei. 
xen constincia que la preocupació per in 
corporar-nos una tradició que feia segles que 
se'ns devia és ja plenament sentida i, en 
part, assumida des de la segona meitat del 
segle XIX. Un tal J. R. i R. (versemblant- 
ment Josep Roca i Roca) publica a ctLo 
Gay Saber,, al llarg de 1868, una traduc- 
ció íntegra de Lo Ciclop, d'Eurípides. Així 
mateix, Entich Franco d6na un Edipo Rey 
(Traduccid de Sdfocles) des de aLo Gay 
Saber>>, a partir del febrer de 1878 fins al 
juliol del mateix any!4 Aquest traductor, in- 

11. AESCHYL, Prometeu encadenat, Barcelona, 
xL'Avenp (1898); AESCHYL, Els perses, Barcelo- 
na aLIAven~r (1898); Els perses. Tragddia d'Aes- 
chyl. Traduccid de Arthur Masriera, fou publi- 
cada, a més, a acatalonian (1898), ps. 47-51, 71-74, 
91-94 i 106-112. Per a mbs infomaci6 sobre aquest 
autor, vegeu LI. MASFIERA, Artur Masriera (Bar- 
celona 1931). 

12. Un text. sense signar diu: *Sofocles, es- 
sent ja molt vell, encara escrigué tragedias. Com 
I'afició al  estudi li fes descuydar un xich 10s 
quefers de sa casa, tou citat per sos fills a ju- 
dici, pera que, 10s jutges privessen a son pare, 
que era tingut per boig, del maneig dels negocis 
de la lamilia. Se diu que llavoras 10 vell recita 
davant 10s jutges la faula d'Edip Coloneu que 
portava dessobre y que acabava de compondre, 
didntloshi que's fixessen be en aquells versos 
del boig. Los jutges sentenciaren tots a favor 
seu.a (Calendari Catald, 1873, p. 30.) Aixb, per 
més que no hi hagi cap indicaci6, és una tra- 
ducció del De Senectute, v11, 22, de C1ce~6. Pot- 
ser cal prendre-ho com un elogi de la velledat, 
perb tanmateix no deixa d'ésser significatiu que 
hom hagi triat la persona de Sbfocles, quan 
tants elogis de la veliedat fa, en aquesta mateixa 
obra, Cato Maior. 

13. Posem, per exemple, els articles de Fran- 
cesc FAYOS, LO teatre en Athenas, MLO Gay Sa- 
b e r ~  (15-~III-1880). ps. 179.181. i d'A. FERRER I 
CODINA, Teatro Grech, &'Aurenetas (22-11-18961, 
p. 2. 

14. Per mes que en aquests moments no m'6s 
possible de saber si el traductor ha estat davant 
el text original, si que em consta, en canvi, una 
nota al número de 1'1 de gener de 1878 d'aques- 

Els Marges, 13. 1978. 



signe desconegut per a mi, igualment com el meu criteri: "Si la llegenda d'Edip Rei és 
ctl'erudit Doctor en filosofia y lletras, En forta per i'implacable de la fatalitat que 
Manel Morros)>, té tradu'ida i publicada, tan- acusa damunt del poble que la viu, abans 
mateix, una altra obra: Ifigenia a Taurida que tot em cal la presencia d'un poble per 
(T~ajedia d'Eurípides), també a ctLo Gay a fer-hi davallar al damunt la fatal llegen- 
Sabem, entre l'abrii i el novembre de 1880. da, i aquell, i no cap altre, constituira l'e- 
Totes dues ho són en prosa i la versió és lement bhsic de la meva interpretació al volt 
íntegra. de la qual es mouran tots els personatges 

A finals de segle, perb, es produeix un que s'hi encalcen."n17 
fenomen important: la revitalització de l'es- Perb aquí topa amb el primer problema: 
cena catalana. Adrih Gual l5 es disposa a no n'existeix cap versió catalana adequada. 
representar la Ifigenia de Goethe, segons la I cal: <<Per endavant se'ns feia indispensa- 
versió de Maragall: <(Per Ifigtnia de Goethe, ble una traducció d'aquella tragkdia, que vaig 
fiüa legitima de la d'Bsquii, passada, perb, estimar oportú que fos feta d'acord amb I'a- 
per la inspiració teutona llatinitzada sota els daptació francesa, perquk la creia fidel i 
afinaments dels inicis del segle XIX; sortida ben repartida en actes. Perb el temps era 
de mans d'un autor que va marcar de dis- just, i la nostra frisanca a tal punt accen- 
tinció tota la seva obra, cap altre escenari tuada, que decidíem cercar i acoblar un tra- 
no podia escaure-li millor que aquell del ductor per a cada acte, capacos de fer una 
Laberint, lliure d'artificis, impregnat d'ita- revisió final entre ells que li donés la uni- 
lianisme d'importació i amb sentors del ma- tat indispensable. Aixb volia dir, tant corn 
teix neoclissic que havia promogut l'hel- cinc bons traductors, cinc bons companys 
lenisme literari de la Ifigtnia de l'autor del portats de la mateixa fallera. Salvador Vila- 
Faust. Els jardins del Laberint talment fon- regut tenia enllestida feia un quant temps 
gueren en una la visió del poeta del XIX i la traducció d'El casament per forca; jo vi- 
la d'aquell famós segle de Pericles.. .)> l6 brava encara de calent en calent prop les 

A l  tombant del mil nou-cents Adrih Gual impressions rebudes a la casa pairal d'aquell 
viatja a París. Recordant el seu retorn, escriu: autor ... i tal dit tal fet, així va res- 
<<Jo arribava fortament impressionat dels dec. tar fixat el programa d'aquella sessió, que 
tes que podia assolir la realització de la tra- no m'avergonyeixo de qualificar de memo- 
gPdia hedenica davant els públics actuals. rable. Sbfocles i Moli6re per primera ,vega- 
L'Edip Rei de Sbfocles, interpretat per Mo- da a I'escena catalana! ... Tanmateix volia 
net Souli de la Comedia Francesa, va con- &u alguna cosa, i la nostra joventut se'n 
firmar aquell criteri i acréixer el propbsit, sentia regalada, com d'estrenar un vestit que 
que per endavant ja tenia, d'integrar al ca- no podia pas estrenar tothom. Perb no hem 
tala una de les obres d'aquell famós reper- encara revelat els noms dels traductors d'E- 
tori. La representació d'Edip Rei significa- dip Rei al catali, i no ens volem passar de 
va, per a mi, la incorporació de la tragkdia fer-ho: Eugeni $Ors, un germh seu, Carles 
grega a l'escena catalana, valorada per una Ca~devila, Jaume Pahissa i Xavier Viura 
interpretació de conjunt que la fes no tan assistits, a més a més, per Josep Pujol i 
sols comprensible, sinó mereixedora d'un Brull, foren els conjurats per portar a bon 
acolliment entusiasta, tant per part del pú- terme aquella tasca, exemple de bona avi- 
blic iniciat com pel mancat de preparació. nenca i de perfecta c o ~ a b ~ r a c i ó . n ~ ~  
Heus ací el que jo deia per afermar-me en La representació es va fer al Teatre de 

Novetats, de Barcelona, en dues sessions: 
corresponents al 10 i al 17 de marc de 1903. 

ta revista, on diu: =Al empendre la traducci6 Una entrada, perb, de Sbfocles als escenaris 
del Edipo Rey, ab qual clrrech nos ha honrat catalans no es podia fer de cop i volta, sen- 
molt mes de 10 que mereixiam nostre ben volgut se cap mena d'explicacions. 1 aixi fou reque- 
amich 10 senyor Briz, dech advertir que m'ha rida ia presencia de pompeu Gener, que va ajuda.t bastant a ferla, mon company, l'erudil parlar de sbfocles a la segona de les ses. Doctor en filosofia y Iletras, En Manel Morros. 
HO faig constar per a pagarli lo deute de agrehi- ~ions, en una conferencia que, segons Adri; 
ment qulab ell tenia contret.a ( a ~ o  G~~ sabers Gual:" ctva resultar interessant i diverti- 
[I-I-1878], p. 11). da)>.'' 

15. kdrih GUAL, Mitja vida de teatre, Memd- 
ries (Barcelona 1960). 

16. A. GUAL, OP. cit., p. 84. Fou representada 17. A. GUAL, op. cit., ps. 141-142. 
el 10 d'octubre de lb98. Segons una noticia que 18. Aquest autor té traduida (suposo que del 
d6na *El Matin (9-XI-1930), p. 10, aquesta obra franc&), també: EUR~PIDES, Alkestis, Trajedia 
fou duta a escena una altra volta pel mateix (Barcelona 1911). Entorn d'aquesta mateixa obra 
Teatre fntim, en aquest dia, al Palau de la hi ha un article de Jeroni Z A N N ~ ,  La qAlkestis,, 
Música Catalana. Hom pot trobar més informaci6 d'Euripides, <Joventatu (13-VI-1901), ps. 397-402. 
sobre aquest tema a les ps. 8-15 del prbleg que 19. A. GUAL, op. cit., ps. 143-144. 
Josep LLEONART fa al vol. V I I I  de d'Obra Com- 20. A. GUAL, OP. cit., p. 148. 
pleta de Joan MARAGALL. 21. Diu Pompeu GENER, L'intellecte grec antic 
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Les activitats incorporadores de tragedia 
clissica grega al Teatre fntim van conti- 
nuar. Així, el 30 de desembre de 1903, van 
fer I'estrena del Prometeu encadenat, &Es- 
quil, seguint la versió d'Artur Masriera.* 
Les intencions d'A. Gual són més que clares: 
<(Petque ni un sol moment no quedés des- 
mentida la meva fe posada en els fonaments 
de la tragedia hellenica, comengada a evi- 
denciar en la representació d'Edip Rei i em- 
parant-me en la traducció de Prometeu en- 
cademt, d'esquil, deguda a Artur Masriera, 
seguia la trajectbria, per mi imposada, d'em. 
plenar buits dolorosissims i facilitar sivies 
orientacions així que se'n sentissin neces- 
sitats.)>" 

No tot queda aquí, perb; per més que tot 
aixb ja sigui suficient per fer esperar un es. 
clat entre els intellectuals. Adrii Gual con- 
tinua, en anys posteriors, tornant a portar 
Edip Rei i estrenant Alkestis (en versió de 
S. Vilaregut)? continuant les conferkncies:' 
i, finalment, intentant, eil mateix, de formu. 
lar una histbria del teatre.26 

(Barcelona, Biblioteca Popular de nLIAvenp, 
1905), p. 7, que I'estudi .de Sofocles i Ate- 
nes va formar la conferencia llegida en el Tea- 
tre Novetats amb motiu de la representaci6 de 
1'Edip rei en catall per la companyia de Tea- 
tre Intim., En aquesta obra, hi són estudiats, 
en quatre capítols, Esquil, Sbfocles, Euripides i 
Aristbfanes, estudis que ja havien estat publi- 
cats anteriorment: L'antich teatre grech, UJO- 
ventutn III (1902), ps 493-495 [Schilos]; ps. 508- 
510 [Sófocles]; ps. 528-530 [Euripides]; ps. 541-543 
[Aristófanes]. Pompeu GENER ens porta a l'orl- 
gen nietzschel del classicisme contemporani. Per 
a aquest tema, vegeu Gonzalo SOBETANO, Nietzsche 
en España (Madrid 1967). ps. 40 i ss. Tamb6 en 
aquests moments surt un estudi de Jeroni Z A N ~ ,  
Edip rey, aJoventut. IV (1903). ps. 160-163, que 
correspon a un comentari a la rx sessi6 del 
Teatre fntim. Una funció semblant tenien els 
estudis de L1. NICOLI~I: D'OLWER, Cardcter del tea- 
tre aristofdnic, inclbs dins el seu llibre Comen- 
taris (Barcelona 1920). ps. 23-39, que porta una 
nota (p. 23): .Aquest assaig fou llegit a la Sala 
Mozart, la vetlla del 19 de febrer de 1916, amb 
motiu d'anar-s'hi a representar el Plutos d'A- 
ristbfanes, tradu'it al catal& pel Dr. Lluis Se- 
gall., i I'assaig El poeta ser), inclbs al llibre 
de J. FARRAN I MAYOPAL, La renovacid del teatre 
(Barcelona 1917). ps. 24-35. 

22. A. GUAL, op. rit., p. 154. Suposo que tam- 
b6 6s una ressenya d'aquesta sessi6 l'article 
d'Emili TINTORER, Prometeu encadenat, doven- 
tutr (14-I-1904), ps. 32-33, que comenta la ver- 
sió d'Artur Masriera. 

23. A. GUAL, op. cit., p. 157. 
24. A. GUAL, op. cit., p. 193. Corresponen 

aquestes representacions a la temporada 1905- 
1906. 

25. En la temporada que va del 15 d'octubre 
de 1908 al 12 de marc de 1909, n'hi ha una de 
Ramon VINYAS, De la trag&dia, segons indica 
A. GUAL, OP. cit., p. 225. 

26. Diu, a la p. 256 de l'obra esmentada: nvaig 

El mateix Adrii Gual? tot donant-nos els 
noms d'uns personatges que s'ajuntaren a 
la colla de l'fntim proporciona el del que po- 
tenciari I'humanisme d'aquest segle: 

<(He dit que la colla de l'fntim va veu- 
re's considerablement augmentada en aquests 
moments: estudiants de facultat, artistes, bu- 
rbcrates i fins i tot obrers. D'aquells mo- 
ments prové la incorporació als nostres ren- 
gles de molts joves que en el transcurs del 
temps havien d'assolir un nom en concor- 
danga amb el seu es for^: Eugeni, dit d'Ors, 
que ja clarejava &humanista, per endavant 
l'enfilall de les seves Gloses; Carles Capde- 
vila (...); en Bagaria (...); en Jaume Pahis- 
sa (...); Joan Cunill (...) Ramor Tor (...) 
Josep Grau i Bonet (...)n 

Eugeni d'Ors, efectivament, l'idebleg d'un 
moviment que ell mateix batejari de Nou- 
centisme, és la persona que marca el pri- 
mer moment d'esplendor. D'Ors assenyala 
molt justament que la cultura (la literatura, 
en sentit més estricte) catalana s'havia de- 
candit just al moment en que les altres li- 
teratures europees passaven per l'spoca d'es- 
plendor de l'humanisme i que era a partir 
d'aqui que calia reconstruir el fet cultural 
al nostre país. 

iniciar un aparent repbs, mis ben dit, un re- 
pbs en relaci6 amb els meus contactes amb el 
públic, que per molts va ser interpretat com la 
f i  definitiva dels meus obstinats propbits. Perb 
s'erraven de mig a mig, perqub vaig esmergar 
bona part del 1911 i del 1912 a concebre, prepa- 
rar i fer possible de realització un nou intent, 
que feia molt temps que m'anava per dintre. / 
Era aquest cicle de conferbncies que amb el tí- 
tol d'E1 Geni de la Comddia, vaig compondre 
amb aportació d'exemples escenics per a ésser 
realitzades en sessions públiques),. Les represen- 
tacions tamb6 anarer: prosseguint. Com a de- 
tall marginal, indicar6 que per alll als anys 
vint Riba traduí 1'Aululdria per al grup d'Adria 
Gual, el qual (op. cit., p. 307) diu: &'amic 
Carles Riba, atentissim als meus desigs, valor 
nou que venia a sumar-se a aquella reviscolada 
de la meva fundació, va acceptar la proposició 
que li Feia i la realitzava com cap altre no hau- 
ria sabut fer- ho.^ Fou estrenada el 25 d'abril de 
1924. I publicada a .La Revistan (gener-juny 1927). 
ps. 36-52, amb una cota que crec interessant de 
transcriure pensant en els diferents interessos 
que li suscitaven aquesta traducci6 i la de les 
obres dels trlgics:   aquesta traducció de 1'Au- 
luldria de Plaute fou feta a prec d'Adril Gual i 
representada pels alumnes de l'Escola Catalana 
d'Art Dramatic el '5 d'abril de 1924, a la Sala 
Myria. El traductor, doncs, tingu6 present no 
un públic de lectors, sinó d'espectadors: és a 
dir, que m6s que traduir, adaptl. Com és sa- 
but, l'obra de Plaute no ha arribat sencera fins 
a nosaltres; gairebe tot l'acte v ha estat refet, 
doncs, valent-se sobretot del complement de 
l'humanista Urceus Codre i d'elements de L'avar, 
de Mo1ibre.a 

27. A. GUAL, op. cit., p. 144. 
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Per a Catalunya, doncs, reconstruir un pas- que els ressons no repetissin la música ver. 
sat literari inexistent significava viure, in- bal de l'estrofa sifico-adbnica? [...I XP- 
corporar amb plenitud, descobrir allb que nius mai no ha parlat, mai no parla d'aixb 
les altres cultures europees ja havien valo- del Classicisme, sinó com de concreció artis- 
tat quatre segles abans. I és aixb el que as- tica d'una cosa més vasta i fonamental, que 
senyala Eugeni &Ors. A propbsit, per exem- és 1'Humanisme. I si s'entusiasma amb la 
ple, de l'estrena d'una obra de teatre (Em- Renaixenca i elogia el mateu segle ~ I I I ,  
porium, de saba grega en terres catalanes) no és sols pel que la literatura d'aquest 
cle Marquina, aprofita per reblar el clau de temps deu a Horaci, sinó pel que el seu viu. 
la qüestió del moment: Empúries, Empo re deu a Rabelais i la seva ciencia a Gali- 
uium, ens agermana amb els altres pobles leu i a Pico deila Mirandola. 
del Mediterrani: apare Mediterrani, mar nos- bl'entrada de l'art en Era Clissica suposa 
tse! Si ara tota la vostra inima se'ns anés un mediterranisme essencial del viure. Tot 
a revelar en música! ... Quin moment! -No Cl~ssicisme que no sigui animat per un Hzc- 
m'atreveixo a esperar-10 de I'obra d'ara. manisme és una closca sense fruit. I tot Hu- 
-Perque els frívols parlen lleugerament, sar. manisme suposa dues coses: ple viure ma- 
cisticament, d'aixb de descobrir el Mediter- terial i ple viure intellectiu; o, ben concre- 
rani; perb jo us dic que 6s cosa ben alta i tament: Riquesa i Curiositat. I no te dret 
ben difícil. Ja no pot ser, per a la nostra na- un poble a fer literatura horaciana, si no fa 
tura, romanitzada definitivament, més que horaciana la seva existencia, procurant que 
corona de llargs esfor~os. Segles de dolor li mil naus duguin a sos ports els productes 
calgueren a l'Europa medieval per arribar $Orient. I no té dret una literatura a om- 
aquí. I de vegades penso que tot el sentit plir-se d'estrofes shfico-adbniques si abans 
ideal d'una gesta redemptora de Catalunya no l'han incorporada Q la humanitat molta 
podria reduir-se avui a descobrir el Mediter- de filologia llatina i grega, molta d'histbria, 
rani. Descobrir el que hi ha de mediterrani molta d'arqueologia, molta de filosofia, mol- 
en nosaltres, i afirmar-ho de cara al món, t~ de fisiologia i tot, i, per dir-ho en qua- 
i expandir-ho, en obra imperial, entre els tre parazrles, clarament UNA INTENSA FEBRE 
homes.)>28 D'ESPERIT CIENTÍFIC.), " 

Naturalment que l'esperit de la mediter- Carles Riba, de fet, ser& el qui, no gai- 
ranitat t6 realització. per a Eugeni d'Ors, en res anys més tard (tinguem en compte que 
un elevat ideal: I'Humanisme, el moviment el seu camí com a humanista comenga i'any 
d'impregnaci6 cultural que les cultures euro- 1911, en que publica Les Bucblzques de Vir- 
pees de quatre segles enrera fonamentaren gili) recolliri i eixamplar& tota aquesta tra- 
en les literatures clissiques. ctI nosaltres, dici6. I hi collaborar&, en una gran part, 
cat alans ( . . . ), ens hi conformarem? {Renun- des d'una institució dedicada a popularitzar 
ciarem, amb resignació covarda, a la nostra els clissics grecs i llatins entre nosaltres: la 
part al botí de l'Humanisme?a Ara bé: Fundació Bernat Metge, que significativa- 
que és l'Humanisme? Tampoc D'Ors no dei- ment porta el nom del més illustre dels hu- 
xa escapar I'ocasió de formular-ne el pro- manistes catalans. I aquest treball, tal com 
gama adient: ctL'Humanisme vol dir, la ell mateix confessa, té les arrels en els pro- 
Ciencia sentida com a Passi6, i la Passió ele- jectes de Xknius. Efectivament, l'any 1922, 
vada a Ciencia. Esser humanista vol dir sen- Carles Riba, en una carta adregada a López- 
tir l'íntim parentiu entre Passió i CiPncia. Picó des de Berlín, bo i declarant la seva fi- 
I d'aiub viure'n.,," liació orsiana, diu: <<A Catalunya som quatre 

],'ideal propugnat per Xenius, doncs, pas- gats, perb si volem que els nostres néts pas- 
sa pel coneixement passional, per I'autknti. sin sense vergonya pel Fbrum o per sota 
ca vivsncia i incorporació dels clhssics, del 1'Arc de Brandenburg, cal que tots aquests 
món ciAssic global, a la cultura del nostre quatre gats ens sacrifiquem a fer manuals 
moment. Tot vigilant, aixb sí, de no quedar en cartoné i traduccions a jornal i cbpies de 
redu'its a un esquema, a un classicisme su- paperots d'arxiu. Aixb és pura doctrina or. 
perficial, contra el qual ja va manifestar la siana, en la qual tots hem cregut.," Les 
seva por ben aviat: ctEn l'any de gricia de traduccions eren necessaries i a Riba li to- 
1907, ia moda floral ha incidit en horacia- caren, especialment, les dels autors grecs. 
nisme. No tenim dret a pianyer-nos d'aixb, <&'angelet de Deu qui es en Riba-Bra. 
per ara. Mes, ¿per ventura podríem dir el cons,, com irbnicament el presenta <<El Nou. 
mateix si la moda s'estengués tant, que, en 
l'actuai primavera i prbxims estiu i tardor, 
no restés a Catalunya mur de muntanya en 31. E. D'ORS, OP. ~i t .1  PS- 455-456. 

32. Epistolari 1. M. Ldpez-Pic6 - Carles Riba, 
a cura d'Osvald CARDONA, introducci6 d'Octavi 

28. E. D'ORS, Obru catalana completa. (Glos- SALTOR (Barcelona 1Q76), p. 189. (D'ara endavant, 
sari 1906-1910) (Barcelona 1950), ps. 53-41. en dar-ne la citació, esmentare, nomes: Eprstola- 

29. E. D'ORS, OP. cit., p. 188. ri.) La carta és datada a Berlin, el 3 d'octubre de 
30. E. D'ORS, op. cit., p. 1245. 1922. 
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centista, U al cap de tres anys d'haver-se ini- 
ciat en la traducció dels clhssics antics, era; 
de bon primer, un llatinista." Ara, ¿per que 
Riba, que havia comencat com a llatinista, 
ha esdevingut el nostre més gran hellenista? 
Sens dubte, a comenCaments de segle exis- 
tia una inclinació a apropar-se al món 
grec. Unes reflexions de J. Farran i Mayo- 
ral3' ens ho asseguren: ccEl classicisme vi- 
vent que Nletzsche ens signava, on ne cer- 
carem les fonts sinó a Grecia saltant per da- 
munt de Roma? Insistim: hi ha una dife- 
rencia essencial entre l'escriptor nodrit de 
lletres llatines i el regalat de les lletres gre- 
gaes. I no obstant, al llatí se va generalment 
en cerca de perfeccions IiterAries.), La con- 
clusi6, doncs, 6s així de senzilla: <(Elegant, 
suprem artifici, delícies d'alta literatura tro- 
barem en els liatins. Anem-hi, coneguem- 
los, aprenem-hi. Mes correm a la font viva 
de beutat i llibertat, h e h i c a .  S'enlIuerna 
qui surt dels llatins a la plena resplendor 
dels grecs., I acaba aquestes reflexions (pu- 
blicades l'any 1917, és a dir, dos anys abans 
que sortís l'odissea) amb unes paraules que 
fan pensar en el X&nius de la glosa a l'es- 
trofa sifica: ccque sigui, doncs, en nosaltres 
el class~cisme una actitud i no una sirie de 
gestos,. 

Tot, doncs, era propici per encaminar-se 
cap als grecs. Ara, al cap de tres anys #ha. 
ver-se iniciat en la traducció dels autors an- 
tics, I'humanista més sincer, sens dubte, 
que Catalunya ha posseit durant aquest se- 
gle? presenta una crisi en el seu camí em- 
p r b  de traductor, crisi que coneixem per 
la correspondl.ncia que mantingué amb L& 
pez-Pic6.1' L'any 1920 (quan ja havia tra- 
du'it i publicat I'Odi~sea)'~ manifesta a aquest 
que vol aplegar* dels grecs: ccsbfocles em 
dóna una absurda feinada. Estic rumiant la 
maneta més elegant de deixar de fer litera- 

33. aEl Noucentista. I: 1 (1914). p. 2. 
34. Deixant de banda la versi6 de les Bucb- 

liqtces i de 1'8gloga amb qu8 guanya els Jocs 
Florals de Girona el mateix any 1911, és premiat, 
I'any 1912, als Jocs Elorals de Barcelona (ps. 
105-106) per una traducci6 d'un fragment de 
les Gedrgiques de Virgili ( I ,  1-43), també segons 
el ritme de l'hexhmetre. Aixb em fa pensar que 
Riba, després d'haser tradu'it les Bucbliques, 
anava a traduir tota l'obra de Virgili. Perb no 
prossegui en l'intent. Encara, perb, traduí una 
altra obra llatina: la vida de Temistocles, de 
Corneli NEWS, per a la ~Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Rom~norum cum Ibericis versio- 
nibusn. 

35. J. FARRAN I MAYORAL, La renovacid del 
teatre (Barcelona 1917). ps. 124 i SS. 

36. Vid. E, V ~ ~ e v r f  I FIOL, Carles Riba, hu- 
manista, dins Els cldssics i la literatura cata- 
lana moderna (Barcelona 1973), ps. 70-82. 

37. Vid. nota 8. 
38. HOMER, Odissea (Barcelona 19191, 3 vo- 

lums. 

tura. Comencar6 per deseixir-me de traduir 
grecs.), No gaites dies després se li toma 
a adrecar en uns termes semblants: ccA pe- 
nes escric; la traducció de SbfocIes se m'en- 
duu totes les energies; tinc ja llesta I'An- 
tígona; perb no és aixb. M'he engegat tam- 
bé, altra vegada de vers; he comengat el Se- 
gon llibre d'estances; perb tampoc no és aixb. 
I el que hauria de ser no se'm dóna enca- 
ra.u4' Aquesta crisi respecte de la traducció 
dels autors grecs es correspon, en el camp 
de la creació pdtica, amb el {(carreró sense 
sortida, amb qu& es troba Riba en aquests 
moments?' Perb, malgrat que, com diu, no 
sigui aixb, Riba continua amb els grecs. Tan- 
mateix, no gaires dies després, torna a adre- 
car-se a López-Picó per parlar-li d'un premi, 
i li diu: <(He llegit el cartell de I'Empordh. 
Opto, naturalment, al premi de traducció. 
En Gassol té un fragment de I'Electra: El 
plany d'EZectra. Demaneu-10, si no l'ha en- 
viat enlloc més; si no, us copiar6 alguna es- 
cena bella de l'dntigona o bé de la mateixa 
Electra, i us la faré venir abans de fi del 
mes. I us prego que feu enviar un dels dos 
trossos clissics que de mi té en Gassol, a 
Olot.), Superada ja aquesta primera crisi i 
acabada la versió de l'dntigona i de l'Elec- 
fra, de Sbfodes, aquestes dues versions van 
veure la llum l'any 1920: Al cap de dos 
anys, i quan ja havia publicat algunes ver- 
sions més a ?Editorial Catalana comenta a 
Mpez-Picó: <(La meva Bavhria i jo us salu- 
dem amb una corona de llorer; la meva, ai!, 
marcida com la d'un home que després de 
publicar a 1'Editorial Catalana sis volums de 
traduccions clhssiques (i  dos mes, encara d'i- 
&dits) quan a "La Veu de Catalunya" es 
parla d'una empresa de traduccions clhssi. 
ques, se'l pot deixar modestament en l'etch- 
tera,:' ara ja amb un manifest o r g d  de 

39. Epistolari, p. 66. La carta porta data 
de Florbncia, 17 de juny de 1920. 

40. Epistolari, p. 70. Datada a Florencia, el 
7 de juliol de 1920. 

41. Ha estat assenyalada per Gabriel FERRA- 
TER al prbleg a Carles RIBA, Versions de Holder- 
lin (Barcelona 1971). ps. 8 i SS., i per Joaquim 
Mous, Notes sobre la prehistdria pof?rica de 
Carles Riba, .Els Marges*, núm. 1 (maig de 1974), 
PS. 22-23. 

42. La carta, amb data de Siena, 13 d'agost 
de 1920, figura a l'Epistolari, ps. 73-74: la refe- 
r8ncia de les versions és Sb~ocm, Antigona, Elec- 
rra (Barcelona 1920). 

43. Epistolari, p. 112. Datada a Munic, el 
3 d'abril de 1922. Crec interessant de reproduir 
la nota que Osvald CARDONA posa a aquesta car- 
ta: '<Revelador plany, tan lacbnic, de Carles Riba, 
davant l'anunci d'una coHecci6 de traduccions 
clhssiques, que seria la Fundaci6 Bernat Metge, 
sota el mecenatge de Francesc Camb6. Riba pu- 
blicB a 1'Editorial Catalana, patrocinada pel ma- 
teix grup que feia el diari, les traduccions de: 
HOMER, L'Odissea, 3 vols. (1919); PLUTARC, Vides 
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traductor. Ell, en efecte, ser2 un dels prim 
clpals personatges de la Fundació un cop 
aquesta haura comencat la tasca d'incorpo- 
ració dels clLsics. La Fundació complí un 
servei bltsic a la cultura catalana. Així, en 
unes declaracions a Modest Sabaté, que fo- 
ren publicades a ctL'Instant, el 25 de gener 
de 1934, Riba podia dir que era conscient 
del tot ctd'influir la nostra llengua per mit- 
ja dels valors de la cultura clissica, Es a 
dir, fer d b  que als altres pobles va ésser 
fet al Renaixement)>.# 

Pel que fa referencia a les traduccions de 
Riba, ja E. Valentí i Fiol" va fer constar 
amb quina fidelitat les oferia. Ara, hi ha un 
fet bisic a tenir en compte en el cas d'a- 
questes dues versions: el rigor. En efecte 
en d b  que es refereix a la total harmonia 
de l'obra acabada, hem d'assenyalar, d'an. 
tuvi. aue tal com posse'im avui les versions 
de Sbfocles i d'Eurípides, la realització d'a. 
questes pertany a dos estadis diferents. Sb- 
focles es comenci d'editar quan tocava, és 
a dir, al mateix moment en que Riba doni 
la traducció per llesta (la prova n'és un pri. 
mer volum amb les tragkdies Edip Rei, Edip 
a Colonos, Anttgona, que havien d'anar se- 
guides d'un altre volum amb les quatre res. 
tants, que per les raons que sigui no s'edi- 
taren, perb que ja eren a punt, <tacabades),). 
En canvi, d'Eurípides no n'editi sinó una 
a la Miscellinia Crexells, I'any 1929,46 de la 
qual ja havia donat alguns fragments a <(La 
Revistal,, l'any 1926;' potser quan encara 
no s'havia plantejat de traduir-les totes. Cal, 
doncs, tenir en compte aquest fet a l'hora 
&analitzar els resultats obtinguts en les ver- 
sions dels trigics grecs en vers. Ara, en un 
vol d'inspecció als cinc volums que ens ofe- 
reix Curial em sembla que sí que es veuen 
algunes diferencies entre les obres de Sbfo- 
cles i les d'Eurípides. I bisicament aques- 
tes diferencies es refereixen sobretot a l'e- 
laboració rítmica dels versos. 

Entrant, doncs, en la construcció dels ver- 
sos, crec que Riba esperava poder-10s llimar 
abans de deixar-10s sortir al carrer. I el lec- 
tor hauria agrait que els casos vaciiiants ha- 
guessin estat indicats. Així, doncs, glossaré 

d'Alexandre i altres (1920); S~FOCLES, Antigona, 
Electra (1920); XENOWNT. Els deu mil (1922); id., 
Records de Sbcrate, (1923); Obres socrcttiques 
menors (1924). Les dues darreres s6n les que 
al.ludeix com a in8dites.a 

44. Albert MANENT, Carles Riba (Barcelona 
1963), p. 38. 

45. E.  VALENT^ I FIOL, Carles Riba i la seva 
traduccid de <<L'Odisseau, dins Els clkssics i la 
literatura catalana moderna (Barcelona 1973), ps. 
83-99. 

46. MisceBctnia Crexells (Barcelona 1929). hi 
publica la Medea a les ps. 141-189. 

47. C. RIBA, Corals de la Medea d1Euripides, 
*La Revista. (gener-desembre 1926), ps. 28-34. 

alguns aspectes rítmics que em semblen poc 
reeixits en les presents versions. Ja el ma- 
teix Riba, en la traducció de dues tragedies 
de Sbfocles que publici l'any 1920:& s'ado- 
n i  que un text clissic en vers cal que si- 
gui passat al catalh també en vers. No ho 
declari en cap prbleg, perb ho practica. I 
exposa en una nota: <(Per al diileg corrent, 
era usat el metre iimbic, el qual hem imitat 
en aquestes versions nostres. Per a les parts 
cantades, essent la varietat de ritmes de pro- 
digiosa, i de difícil, si no impossible, adap- 
tació, hem creat ritmes que recordessin, bal 
dament de molt líuny, I'amplitud i la lliber. 
tat dels logakdics grecs, intermedis entre e1 
vers i la De fet, aquest és el cri- 
teri que adopti a partir de llavors en totes 
les traduccions en vers que va fer dels tri. 
gics grecs. Referint-nos, perb, ara, només al 
trímetre iimbic (que és el més usual en les 
tragedies), la imitació rítmica d'aquest vers 
grec donava com a resultat en catal& versos 
com és ara: <(Saps tu quin és dels mals azie 
desfermava Edip, / que en vida nostra Zeus 
no hi doni compliment?)>s0 Es a dir, cada 
vers de dotze síllabes, comenGat per una síl- 
laba $tona i acabant per tbnica, amb els ac- 
cents (tots: els primaris i els secundaris) dis- 
tribu'its síllaba sí i síllaba no. Aquest crite- 
ri era portat per Riba, amb rigor, fins a 1'61- 
tim extrem (tinguem en compte que a propb- 
sit d'aquesta primera versió, al prbleg de 
l'edició de 1951, parla de versos mesurats) 
Fins a l'últim extrem, llevat del cas, aixb sí. 
en que el poeta havia de cedir el pas al pro- 
fessor. Ara, cal tenir en compte que Riba. 
professor de grec i poeta, de filiació sim. 
bolista, és, abans que res, com tots els sim- 
bolistes, un gran amant del poder musical 
que té la paraula." Realment, doncs, per 
a un simbolista com Riba es tracta de con- 
cebre el vers com a realització d'una músi- 
ca. Música que ell creu <<absent),: <(Tot vers 
com a carcassa que és d'una música absent 
vol ser dit amb emfasi, batent la mesura 
cantant-10, per dir-ho d'un cop i noble- 
ment),," afirma en la primera versió de I'O- 
dissea (any 1919). I ,  doncs, en les versions 
de Riba hem de partir sempre d'aquesta con- 
cepció musical dels versos. De fet, la rea- 
lització musical d'aquests versos de les tra 

48. S~FOCLES, Antigona, Electra (Barcelona 
1920). 

49. S~FOCLES, Atztiqona, Electra, p. 68. 
50. S~FOCLES, Antigona, Electra, p. 9. 
51. Per a aquesta qüesti6, vegeu: Anna BA- 

LAKIAN, El movimientr simbolista (Madrid 1969). 
especialment el capítol Las convenctones del sim- 
bolismo, ps. 127-151. 

52. H o n r ~ ~ ,  L'Odissea (Barcelona 1919), vol. I,  
p. 11. L1expressi6 abatent la mesurau 6s man- 
llevada a Lamartine vegeu W. KAYSER, Interpre- 
tacidn y andlisis de la obra literaria (Madrid 
1970), p. 318. 
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gedies que comentem respon a una llarga 
tradició que podem anomenar gairebé en ex- 
clusiva ribiana. Perque (llevat del cas de les 
Horacianes, de Costa i Llobera), és Riba qui 
s'empren d'una manera més decidida i se- 
riosa la renovació de la mktrica catalana, a 
partir de la imitació dels models clhsics 
L'any 1911 ofereix una versió de les Bucb- 
liques de Virgili, tot imitant el ritme de 
I'hexhetre, perb també dóna al públic una 
obra de creació en aquest vers (que, prbpia- 
ment, més que no pas vers hauria d'ésser 
anomenat ritme): una Egloga que li és pre- 
miada als Jocs Florals de Girona. A propb- 
sit d'aquesta composició, <(la deliciosa Egloga 
de Carlos Riba Bracons)>, Manuel de Mon- 
toliu fa un article a <(La Vanguardia*:' on 
diu: <(Una afirmación más rotunda y al mis- 
mo tiempo mis científicamente fundamen- 
tuda de helenismo y latinismo, bebida direc- 
tamente de sus mismas fuentes, es 10 que ca- 
racteriza a esta nueva generación represent@ 
da por el poeta Riba.), I continua: <(Enla- 
zándose con 10s memorables ensayos del gran 
vate mallorquin Costa y Llobera, viene a ser 
uno de 10s primeros intentos serios y ci- 
mentados de liberación de nuestra métrica.s 
Per acabar: <(Se han calzficado, a la ltjera 
en nuestro concepto, de vanos y hasta de 
modernistas 10s esfuerzos de Riba en este 
sentido. Pero no se olvide, que tales esfuer- 
zos responden a una necesidad orgánica de 
nuestra lengua, esclavizada hasta hoy a todas 
las métricas extranjeros (provenzal, castella- 
na, italiana y francesa) y que espera su li- 
beración del conceFto puramente ritmico de 
la lengua (...) Los ensayos de métrica rit- 
mica del secor Riba, si no pueden calificar- 
se de definitivos, pueden calificcarse de feli. 
ces y bien orientados, y en sus composicio- 
nes de gusto clásico manan como de una 
fuente magna verdaderos versos de oro que 
revelan el fondo virgen y oculto del Ritmo 
de nuestra lengula, hoy disfrazado y apaga- 
do en el ropaje puramente decorativo de 
acentos y rimas. Pensemos en aque~los hon- 
dos presentinzientos de Maragall: La poe- 
sia tot just ha comenlat y es plena de vir- 
tuts inconegudes." Siga con fe el poeta Riba 
su heroica exploración del ritmo catalán.)> 
En una ((efímera revista,, perb, com indica 
Farran i Mayoral" referint-se, suposo, a <(El 
Noucentista*, tot just iniciats aquests intents 
per part de Riba, ja se'n trufen tot escar. 
nint els ritmes de l'heximetre: ctAleshores 
s'aixeci en Montaner, no per a llegir ell, 
sino per a posar-se a coll-i-be en Riba-Bra- 
cons; el qual, desde aquelles altures, llegí 
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una composició bucblica, de tall virgilii, que 
heus aquí: 

sub tegmine fagi 
+--Oh, valtres! ont aneu sots la púrpura 

efusa i sonora de l'aigua i els peixos? 
D-Naltres restem ont arn aril lis^.^' 
(Els dialectalismes ctnaltres)> i ctvaltres)>, 

són presents, en més d'una ocasió, en la tra- 
ducció de les Bucbliques per Riba). Ara, el 
nou concepte de la versificació havia anat 
prenent cos, no solament en Riba (vegeu, per 
exemple, que diu Lluís Nicolau d'Olwer al 
seu article M~sicalitat,~ l'any 1916), perb és 
Riba el qui fa l'experiencia més aprofundida 
en el ritme catalh, apropant-se més a l'es- 
sencia rítmica de la nostra llengua. Així, a 
propbsit de la versió <(en heximetres, que 
Ambrosi Carrion féu d'Hero i Leandre, Ri- 
ba comenta: <(No hi ha per nosaltres cap al- 
tra solució que l'heximetre birbar; ara, 
aquest mateix pot i deu sotmetre's a un rit- 
me més cenyit, és a dir, mesurar aqueixos 
metres segons mesura que pels nostres mit. 
jans doni una música parallela a la dels au- 
tentics; altrament, no tan sols és defigurada 
-birbars que som!- la música legítima, si- 
nó la mateixa música estrafeta.," I, doncs, 
els resultats que s'abtindran en catali, con- 
sistiran a ser, purament, una imitació d'a. 
quells versos originals, segons la manera de 
procedir del nostre ritme. En principi, a un 
lector catali li sembla que és molt senzill 
d'apreciar ja d'entrada el sentit musical dels 
versos genuinament catalans, i en canvi U 
pot semblar que I'operació és molt més com- 
plicada a l'hora de llegir els que es fona- 
menten en la imitació dels ritmes antics. De 
fet, la dificultat no és tal dificultat (o sí 
que ho és, per6 també, llavors, existeix en 
el cas dels versos genu'inament catalans), per. 
qui: si el ritme té un carhcter ccmvencional? 
aquest tant ho és en el cas dels versos ca- 
talans com en el dels versos imitats dels 
antics (que també són catalans). Es pet 
aquesta raó que Riba quan dóna al públic 
les Elegies de Bierville diu en una nota que 
el lector les ha de recitar <(cooperant com 
cal a la veu que de lluny el mena*.% Ara, 
¿és que no cal procedir identicament en la 
recitació d'un decasíllab o d'un alexandrí, 
que en la d'un dístic elegíac o en la d'un trí- 
metre iimbic? 

Tornem, perb, als versos d'Eurípides. En 
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aquests hi ha freqiiendssims casos en qus el 
poeta no hauria d'haver cedit el pas al pro- 
fessor i que certament haurien pogut esde. 
venir mes ajustats al model si haguessin estat 
supervisats: <<Dones trezsnies, que habiteu 
aquí l'extremw,60 que amb dificultat es pres- 
ta a un ritme iimbic, si no és fent un 
hiatus entre que i habiteu, i que, d'una al- 
tra banda (amb el hiatus inclbs), dóna ca. 
t o m  síüabes, no l'hauria pas obligat si ha. 
gués anat així: *Dones trezsnies, que aquí 
habiteu l'extrem),, que no varia, absoluta. 
ment .en res, el significat del vers, i que el 
cenyeu, al mateix temps, a les dotze síl- 
labes reglamentaries, tot distribuint-hi cor. 
rectament els accents. Un altre exemple: <<Es 
la TindLida que excekieix en formosor)>,61 que 
dbna, també, catorze síllabes (i també obli- 
ga al hlatus), i el ritme iimbic es resisteix 
a ésser-hi trobat, s'hauria solucionat molt bé 
amb un simple canvi d'ordre dels mots, com 
ara: #Es la Tindarida que en formosor ex. 
ceíieixs, que donaria uns resultats semblants 
a l'anterior. En altres casos, el ritme es 
veu afectat per qüestions de caire morfolb- 
gic, grhfic, etc. Posem-ne alguns exemples: 
uEl brut, que donant-me el seu beuratge m'ha 
negat)>: on ei vers hauria esdevingut millor 
canviant la forma donant-me per dant-me: 
<<el brut, que dant-me el seu beuratge m'ha 
negat,. Al cas segiient, el vers hauria que- 
dat perfecte, rítmicament, fent la substitució 
d'el teu per ton: <<Cridant el teu nom, la 
dona del meu cor creuré)>: <(cridant ton 
nom, la dona del meu cor creure)>, que Ri- 
ba no devia corregir, de moment, pensant 
en la possible cacofonia que comporta el 
contacte entre ton i nom. Ara, aquesta for- 
ma és emprada en altres indrets en l'obra 
de Riba. En el cas segiient: *Pels teus ge- 
nolls, per aquesta filla que has casat ... )>,M 
que fa mal efecte rítmic, Riba, segurament, 
hauria pres com a solució: <<Pels teus genolls, 
per'questa filla que has casat!...)>, usant l'a- 
pbstrof, com feia en altres ocasions. 

Cal, perb, deixar de banda ja aquest punt 
en una versió tan excdent com aquesta, 
perque possiblement Riba, tan irbnic amb 
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aquells que no entenen la poesia, perb tan fi ,  
tan exquisit, tan exigent i tan profund a 
i'hora de realitzar-la, se n'hauria rigut (per 
més que estic cert que no li haurien pas- 
sat desapercebuts els exemples esmentats). 
Riba, en efecte, en publicar la versió ritmica 
de Sbfocles, l'any 1951, advertia al prbleg: 
<<Un traductor -no m'aturo a parlar dels 
adaptadors- no pot, doncs, pretendre d'és. 
ser més Iliure, si no vol ja per principi trair 
No penetrar& en la substhnda de la poesia, 
de cap mena de poesia, qui sigui indiferent 
als seus externs artificis. Per a k b  en aques- 
ta versió de les Tragedies de Sbfocles ja ha- 
via optat per imitar una vegada més, sobre 
la base accentual, els metres quantitatius de 
les parts parlades. No per purisme acadb 
mic (...) ans per fidelitat al respir, a la pon- 
deració i a la manera de caminar del ma- 
teix estil dramiitic., 

Deia que la qiiesti6 hauria fet riure Riba. 
Efectivament, observem com en allb que fa 
refersncia als ritmes cl&ssics, en la versió 
de l'any 1920 parla d'ccadaptar, els metres 
de la tragkdia a la rítmica catalana. L'any 
1951, perb, passa per damunt dels  adapta- 
dors*. Entremig, una llarga i barroca pols- 
mica entorn dels ritmes classics (qw, com 
ja hem vist, Riba fou el primer de portar 
a casa nostra, en una bona part) s'havia pro- 
du'it, i havia dividit els traductors que els 
practicaven en dos grans grups: els Poetes 
(o els Humanistes, que per al nostre cas és 
igual) i els <<adaptadors)>. 

Finalment, perb, hem de remarcar que 
aquestes versions han aconseguit el seu pro- 
pbsit inicial: omplir d'una manera digna (i 
amb quina dignitat!) el buit que sofria la 
nostra literatura en aquest camp. Versions 
que Riba volgué acompanyar, a m&, amb 
la traducció en prosa de l'obra completa 
d'Bsquil i de Sbfocles, per a la Fundació 
Bernat Metge: així, la cultura catalana té 
ja incorporats els puntals de les literatures 
classiques, no solament per obra &una ser- 
vil traducció, sinó per i'art &aconseguir que 
aquestes composicions esdevinguin autentics 
monuments literaris, com ha estat dit de 
L'Odisseaf 
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