
Horaci en la literatura catalana, per Jaume Medina 

El dia 8 de desembre de- 1935 se cele 
brava arreu del m6n el b i i e n a i  de la 
naixenp dJHoraci. Amb motiu d'aquest es- 
deveniment, foren diversos els actes orga- 
nitzats a Catalunya. «La Veu de Catalunya*,' 
per exemple, el mateix dia de la celebrad6 
dedica una pagina a les cohboracions de 
Joaquim Balceiís, Agusd Esclasans i J. M. 
Casas i Homs. El primer signa un article on 
és estudiada i'obra d'aquest autor dins el 
marc de la literatura &tina. Agustí Escla- 
sans dedica un poema A Horaci, del qual 
és el següent fragment: 

«Del vol fadigat d'un crepuscle, pindhrica 
[pugna, 

copsaves, Horaa, la fina dolcesa bemgna 
de i'oci beat: i ens tramets el reflex mil- 

[lenari 
per fer-ne tresor del moment, presentalla de 

[Roma 
damunt la vellúria de l'ara sub%, joia pura, 
segeU de lJimperi d'August en la veu cata- 

[lana!» 

~n presenta la poesia mesura& del & 
sic iiad com un ideal a assolir en la 
poesia del moment. J. M. Casas i Homs, 
per fi, hi publica la traducci6 de 1% 30 
del liibre 111, resum de i'obra lírica d'Ho- 
raa i alhora consciencia de perennitat: 

«Acabo un monument mis ferm que el bron- 
Cz, 

més alterós que les reials p W d e s ;  
ni la pluja vorac ni amb tot son ímpetu 
l'aqdó, no en fatan tristes niInes, 
ni els anys seguits ni temps i temps qy 

Cpassl. 
Ja no moriré tot: molta part meva 
evitara la mort. S e d  una gi& 
sempre recent, mentre el pondfex pugi 
amb la silent vestal al Capitoli. 
Don el riu Aufid corre amb viol&cia 
fins a l'eixuta tara on regna Daunus, 
esdevingut senyor de rústics pobles, 
diran que, jo el primer, en llengua itiilica 
els rims eblics fiu sonar. Melpbmene, 
pren-te el degut honor i, graciosa, 
vulgues cenyir ma testa amb iior de De1fos.w 

Al seu torn, «El Matí*, a la pagina 10 del 
1. J. B-, LB lli& d'Horaci; A. ES- rnateix dia i mes, publica una nota de Ma- 

CLASANS, A Horaci; J. M. CASAS HOMS, Oda 30 gl vdb: on aquest p a .  de les -aen- 
del llibre III .  rLa Veu de Catalunvas. 8 de 
desembre de 1935. Vull fer constar, per enda- 
vant, el meu agra-ment a Joaquim Molas, a Jor- 2. Magi V-, En e1 bhiMenan' d'Horcici; 
di Castellanos i a Manuel Jorba per les nom- J. M. L ~ V E R A ,  A Numici (Epist. 1, 6), A Me- 
broses informacions que m'han donat, grhcies cena (Epist. 1, 7). rE1 Matiw, 8 de desembre 
a les quals s'ha vist enriquit aquest article. de 1935. 
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cies de i'autor llad par tal de passar a fer 
Ia $.loanca de les versions del doctor J. M. 
Llovera, el traductor que m@s ha incorporat 
d'Horaci aí catala: 

«Un dels espedts selectes que han 
trasplantat els plancons de la lirica ho- 
raciana en Eengua vulgar -en el nostre 
catalanesc- ha estat i'austre llatinista 
Dr. Josep M. Llovera, prev., el qual, en 
donar-nos la versió exacta del pensament 
del poeta, ha sabut donar al verb de Ca- 
talunya la fiexibilitat sonora de la me. 
trica Uatina. 

EIs nostres lectors, en gustar les ep!s- 
toles "A Numici" i "A Mecenas", reviu- 
ran, per un moment, la dolp cadencia 
de la llengua mare i endevinaran, a tra- 
vés de Ia nostra parla, Ia flama del ge- 
ni Uatí que tenyí d'kuries resplendors la 
Roma imperial de Cesar-August.~ 

1, tot seguit, són donades les versions de 
les Epístoles A Numiof (1,6) i A Mecenus 
(1,7), fetes segons el ritme de Sheximetre 
iiatí. 

També en aquest inateiu dia, «La Publi- 
citatv dedica un atticle a aquesta ,qüestiÓ; 
la columna de Joan Teixidor,' que comen- 
p pmlant del valor universal de la poesia 
del dissic Uatí, no té massa valor pel que 
fa referencia a les versions amb que comp- 
ta la literatura catalana. Hi parla de la con- 
ferencia que recentment Riba havia llegit a 
Roma, per acabar amb les figures de Ma- 
nuel de Cabanyes i de Costa i Liobera. 

Amb un altre afany 6s donat al mateix 
peribdic un artide de J. M. Miquel i Ver- 
&.' Fent un resum de les publicacions 
d'Horaci anteriors a 1935, s'adona que a 
través de les traducaons que havien procu- 
rat Isidre Vilaró i Cod i i  i Llorenc Riber, 
I'autor Uati ja pot ésser Uegit íntegrament en 
catala. Dedica, a més, una bona part de l'ar- 
ticle a estudiar les personalitats de Manuel 
de Cabanyes i de Miquel Costa i Liobera, 
tot ressaltant, al m a t e  temps, Sinteres d'a- 
quest per reproduir els ritmes onginals i a 
la vegada per fornir Ia cultura catalana d'un 
veritable humanisme o d'un gust per la poe- 
sia clhica «tan desconeguda per les copie; 
m guix del pseuddassicisme acadSmic.)?, 
PerS és especialment interessant la refiexio 
que J. M. Miquel i Vergés fa entorn del 
classiusme a les nostres Uetres: «A la nos- 
tra literatura renaixent li calia un grau de 
mduresa per a prestar atenció a Sobra dels 

3. J. T E I ~ R ,  Et bimiHenari dlHoraci, *La 
Publicitat~, 8 de desembre de 1935. 

4. J .  M .  M I Q ~  I VER&, El bimiHenari 
d'Horaci. Horaci a Catalunya, *La hiblicitat~, 
11 de desembre de 1935. 

5. M. Cosr~ r LLQBERA, Obres Completes 
(Barcelona, Ed. Selecta, 1947), p. 109. 

cl~ssics. Totes les manifestacions del catala 
escrit eren eco de la psicologia nacional; per 
aixb el xaronisme -mdgrat tot, forma més 
refinada d'un principi d'inquietud que ar- 
renca de les formes bilingües- s'aguanta 
mentre la consciencia resta encara mig abal- 
tida. Quan la sensibilitat literaria nacional és 
prou forta per a pressentir una incorporació 
a les Ilengües cultes, neixen les bsies d'es- 
tudi i els valors mundials reflecteixen sobre 
el camp desert com una prometenca.» 

«Mirador» collabork en la commemoració 
amb articles signats per Miquel Capdevila: 
Martí de Riquer7 i Josep M. de Sagarra? 
Els estudis dels dos primers articulistes co- 
menten fent una biografia del poeta i de la 
significació histbrico-literaria, per acabar en 
la situació de la seva obra en la nostra li- 
teratura. Així, Miquel Capdevila, a part 
la noticia que dóna de la lectura d'una con- 
ferencia per part de Joaquim BalceUs, amb 
el títol El motiu de la mort en la poesia 
d'Heraci, fineix dient: 

«L'Edat mitjana no va comprendre'l i 
el deixi oblidat en els arxius abacials. 
Excepuons de la regla foren els entu- 

constitueixen grups veritablement ex 
dors de i'obra d'Horaci. 

»En canvi, a Catalunya és gaireb 
conegut, perque Catalunya té una 
medieval. Així el nombre dels imi 

d'Horaci al catdi són pocs i d' 

6 .  M .  CAPDEVILA, Catalunya i Horaci, .Mira- 
d o r ~  vii, núm. 331 (20 de juny de 1935), p. 6. 

nari, *Miradorir vir, 
bre de 1935), p. 2. 



conclusions entorn del desig que es faci una 
traducció completa de i'obra d'Horaci al ca- 
tala, al mateix temps que fa palesa la ne- 
cessitat de confegir un cataleg amb totes 
les obres d'aquest que ja han estat tradui- 
des: 

<tuna altra versió catalana i en vers 
de I'Epistola als Pisons fou publicada 
l'any 1910 per YAcadkmia Calashcia; és 
deguda a Antoni-Maria Fabregues i va 
precedida del text llatl i traducció lite- 
ral castellana de Verdaguer i Calíís i en 
vers castelíii de Juan Gualberto González. 

»La mateixa Academia Calasancia ini- 
cia una edició dels Epodes dWoraci q b  
versió literal castellana i versions pdti- 
ques en líengiies iberiques. De traduc- 
cions catalanes, n'hi tmbem de Rafael 
Oliver, Sch. P., Artur Masriera, Lluís Gis- 
pert Casellas, Jordi Olivar i Daydí, Car- 
les Badia i Malagrida, Jaurne Bofill i Ma- 
tes, Frederic Rahola, Agustí Costa O.S.B. 
i Francesc Matheu. La recopilació era fe- 
ta per Cosme Parpal.i Marques i la col- 
lecció la dirigien aquest i el doctor Llufs 
Segala. 

»He esmentat només aquestes versions 
horacianes per tal corn són aplegades 
conscienciosament, perb cal fer constar 
que són innombrables les que es troben 
esparses en tota mena de publicacions. 
Sembla que caldria, ara pel bWenari ,  
formar un cadeg complet de totes i que, 
tant de bo, algú, corn Guillem Colom, ens 
oferís una versió completa de les poe- 
sies del gran linc llatí.» 

A1 mateix peribdic «Mirador», i amb da- 
ta del 19 de desembre de 1935, a la phgina 
2 hi ha una nota interessant que ens pro- 
porciona Josep M. de Sagarra. Duna banda, 
discrepa completament de i'opinió que uns 
mesos abans havia donat M. Capdevila a 
i'a+cle esrnentat. Aquest havia adirmat dYHo- 
raa: 

«Es mantenia a distancia de la cort i 
refusa el &rec de secíetari de l'empera- 
dor. 

»També aix6 resulta incomprensible per 
a un catal8, coro ho són aquelles frases 
que s'han fet celebres, perqn~e responen 
a les domines i estat d'gnim del poeta: 
el beatus ille qui procul negotiis? l'au- 

9. De fet, sembla que aquest tema (que 
tantes reminiscbncies ha deixat en la literatu- 
ra castellana) no ha surat prou en la nostra li- 
teratura. A penes si puc donar dos exemples de 
la influ&ncia del Beatus ille, distanciades tant 
en la qualitat dels autors corn en el temps: 
Joaquim M. BARTRINA, Perpetulnes (Barcelona, 
L'Avenc, 1907), en una EpfstoIa (ps. 88-9?), ar- 

nba un moment que diu: 

rea mediocritar, erigida per mesura de 
f+utat i de situació social; el ne quid 
nrmts, acceptat corn a teme mitjii on 
rauen la raó i el punt central de les co- 
ses; el nihil admirar; de l'bome que ho 
coneix tot i es troba a I'altra banda de 
les coneixences. 

»El seu art és vida, no jon d'esteta 
desenfeinat. Per aixb té una actualitat 
contínua i una suggestió profunda, que 
no són possibles de capir sinó peIs refi- 
nats de la cívilització.» 

Josep M. de Sagarra, perb, pensa que 
«si hi ha una tersa que s'adigini comple- 
tament a la mentalitat @ea i mra l  d'Ho- 
raci, és precisament la nostra tema, Deixant 
de banda que Horaci és el primer poeta del 
món, el més h d ,  el m& ple, el més ben 
consmiit, el més comprensiu i el més ente- 
nedor, i que agafa la vida amb una tatali- 
tar'i abravda i amb una agredolp gran; 
desa espíritual, Horaci, en el seni m p s  1 
en la projecció de tots els temps, és i re- 
presenta un home dyuns n& i d'imes con- 
diaons de voluntat molt se111bfants a la mít- 
jana dels burgesos del mstre clima. Horaci 
era un home amb el qual ens hauríem entes 
perfectament, perqu2 sabia guardar k roba, 
estirar i arronsar i somriure, corn la ma- 
joria d'honestos industrials i c o d a n t s ,  
que si més no han fet la grandesa indus- 
trial del nostre país C...] La poesia d'Horaci 
i l'escenari d'aquesta poesia els p o d a  viu- 
re nosaltres en qualsevol racó del c a p  de 
Tarragona o en el mateíx Empoída, o e~ 
una d'aquestes quintanes del Valles, amb 
vinyes i tomaqueíes, &res Iniiters i phs  
sense ambició. Potser wllloc no trobaa5em 
una definició tan exacta i tan espiritmd al 
mateix temps d'allo que representa flor 
del nostre paisatge i de nosaltres makixos, 
corn en l'etema i única poesia dl-Ioracim. 

Tant Capdevila com S a g a .  coincideixen 
a entendre el Caracter vital de la poesia 
d'Horaci, que és el factor de la pervivencia 
en les lletres actuals. P& d i f d e n  pro- 
fundament a l'hora dyaplicat h valoraci6 res- 
pecte de la psicologia catalana. 

D'altra banda, l'aaide de Sagarra és $ 
teressant per d ivaes  qiiestiom que S% 
plantfgen. De prima, refetint-se al b id-  
lenm, ens diu, corn a dada mecdbtica, que 
u& membres de la Secció HistOriCa de 

8Dltxós tu? Dibrós tu que en ta msia, 
Lluny del brugít del m6n, vius en la calma.., 

clara reminiscencia d'aquest tema, potser més 
marcat per fray Luis de Le6n que no pas pel 
mateix Horaci. Per la seva banda. Carles Riba 
Ea comentar una de les Estances (concreta- 
ment, la 6 del LIibre segon) de la següent m- 
uera: 
aFelig qui ha viscut dessota un cel 'es trany.... 
que ens fa sentir, indefectibl-t. H o ~ Q -  



I'Institut d'Estudis Cataians I'han celebrat, 
Bdhuc, amb un apat llatí, histbric i arqueo- 
lbgic que sembla que els deixa l'estómac ple 
d'antigues i glorioses reminisckncies»; segui- 
dament ens prediu, gairebé, el desastre que 
esdatara I'any següent a la publicació de 
I'article: «Pero malgrat la bona voluntat 
d'uns quants estudiosos i d'uns quants ho- 
mes de lletres, aquest bimillenari d'Horaci 
no ha distret gairebé gens els d s  del pú- 
blic devorador de diaris, que va seguint amb 
un interks patolbgic la sbrdida, purulent i 
canalla projecció de les pompes i vanitats 
humanes sobre allb que podriem dir-ne, amb 
un gran optimisme, la vida política del país. 
En general, la gent que Uegeix, i fins la 
gent que llegeix poesia, esta molt lluny d'Ho- 
raci»; repeteix, com un eco, els arguments 
que M. de Montolium havia expressat en- 
torn de l'ensenyament de les llengües clas- 
siques als centres de Batxillerat: «Quan a 
les nostres generacions els arriba l'hora d'a- 
prendre llad, es pot dir que no els en va 
ensenyar ningú, i les gotes de llatí que ens 
ensenyaren a tots plegats, ho foren amb 
tan poca gracia i amb un talent pedagbgic 
tan trist, que semblava que ens fessin pren- 
dre oli de fetge de bacalla~; per acabar, tam- 
bé com M. de Montoliu, deixant entendre 
que significa un món culte, i que és la per- 
sona amb un coneixement profund i huma- 
nístic de les lletres dassiques: uAls paisos 
ve'hs nostres [. . .} encara avui dia l'ensenya- 
ment del iiad i el gust decidir pels classics 
són coses que es conreen amb una tenaci- 
tat i una severitat exemplars. A Franca, que 
és aquí a tocar, hi ha molts radicals socia- 
listes, tants laics com vulgueu, que porten bi- 
gotis i unes corbates que nosaltres no por- 
taríem encara que ens les regalessin, els 
quals poden fer una campanya electoral molt 
abrandada, i poden també tranquillament, 
entre un tall de gigot i una copa de vi ne- 
gre, recitar sencera una oda d'Horaci, cense 
que se n'escandalitzi ningú, ni la seva se- 
nyora, per aquest motiu, es vegi obligada a 
cometre infidelitats. 1 el que passa a Fran- 
ca, passa a Anglaterra i a Alemanya. En el 
nostre país, en canvi, si un polític en un 
banquet cités una oda d'Horaci, li comen- 
caríem a tirar pinyols d'oliva al nas, i si 
sabés el líatí a fons, corn li passa al senyor 
Anguera de Sojo, no sabria on dar-la. Aquí 
el llatí, la mica de llati, naturalment, no- 
més el posseeixen quatre capellans si voleu, 
i alguns, molt pocs, collaboradors de la Fun- 
dació Bernat Metge.» La darrera de les afir- 
macions podri ser constatada al llarg del tre- 
ball. Efectivament, podrem observar que una 
gran majoria dels que han dedicat i'afany 

al conreu de les lletres Uatines pertanyen 
a l'estament clerical. 

Finalment, d'entre les publicacions que ce- 
lebraren el bimillenari d'Horaci, sera con- 
venient de remarcar el número de juliol-de- 
sembre de 1935 de «La Revistan. Hi figuren 
diversos treballs: una traducció del Cant 
Secular, en estrofes safiques, per Agustí Es- 
clasans (p. 3-5); C. Riba, Horaci en les li- 
teratures iberiques (fragment del text ori- 
ginal de la conferhcia donada a Roma, el 
7 de maig de 1935, a i'Instituto di Studi Ro- 
mani) (p. 6-9);" un treball amb el títol: 
Cabanyes, poeta horacid, jutjat per Mild i 
Fontanals (p. 10-14); Miquel Dolc, Motiu 
horacid (p. 15); Agustí Es 
d'Horaci (p. 48-59); i, en 
cat a Commemoracions (p. 
nota següent: «L'actualitat 
associa els noms d'Horaci 
ens permet d'associar-hi el 
cursors de l'humanisme re 
per Costa i Llobera al q 
tres deuen que ja mai 
no pugui dissociar-se de 1 
tem les nostres commernoracions amb la re- 
producció de les traduccions ja conegudes. 
d'Horaci i de Carducci, per Gabriel Alomd; 
i Jeroni Zann6.P D'Horaci, reprodueixen la 
versió de l'Oda 1, 38, A un jove esclau; 
de Giosuk Carducci, la versió de Ca ira. 

Evidentrnent, una commemoració tan h- 
plia i, en certs aspectes, tan popular com 
l'assolida en terres catalanes pel bimillenari 
d'Horaci és la culmiació de tot un procés 
cultural i literari que, en les notes següents, 
intentaré de descriure a grans trets. 

De 1'Edat Mitjana a la renaixeng 

Tot i que durant 1'Edat Mitjana el con- 
reu literari es decanta més aviat cap a Vir- 
gili i, especialment, cap a Ovidi, podem se- 
guir, aixb no obstant, els rastres de la pre- 
sencia del nostre autor en els centres de 
cultura medievals catalans. Així, per exem- 
ple, a través de Lluís Nicolau d'Olwet l2 sa- 

11. Aquest text fou publicat a: carles m, 
Per Comprendre, (Barcelona, Institucib de les 
Lletres Catalanes, 1938 2), ps. 181-215. Referent 
a aquest estudi, que tamb6 fou inclbs a Ora- 
zio nella letteratura mondiah. Scritti di E. Cast- 
le, A. Forsstrom, N. J. Herescu, J. Huszti, J. 
Marouzeau, R. Newald, W. Norvin, L. Pie- 
trabuono, C. Riba, L. Sternbach, A. W. van 
Buren, H. Wagenvoort, H. M. O. White (Roma, 
Instituto di Studi Romani, 1936), comptem 
amb la ressenya de María Rosa Lida, Horacio 
en la literatura tnundial, *Revista de Filología 
Hisplnica*, 11 (1940), ps. 370-378. Riba hi 6s 
atacat des de diferents punts de vista: de 
poc original, de poc profund, de .patriota lo- 
cal m... 

12. L1. NICOLAU D'OLWFX, La Catalogne ct l'E- 
poque Romnne (París, Lib. Emest Leroux, 1932), 
PS. 181-257. 

10. Vegeu M. DE MONTOLIU, Horaci traddt 
per I'Alomar, #El Poble Catalhr, 17 de juny 
de 1907. 
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bem de l'existencia d'un manuscrit d'Horaci 
a Ripoll durant el segle x, i que al se- 
gk xr h'hi havia un a Vic. Aixi mateix, en 
un inventari que hom fa a la Seu d'Urgell 
l'any 1147 consta que hi ha dos exemplars 
de I'obra d'Horaci. 1 el segle XIV, segons Me- 
néndez y Pelayo," ja existia a la catedral de 
Tortosa un cbdex amb les Obres dJHoraci. 
Tanmateix, doncs, encara que M. Capdevila 
ens hagi indicat que ul'Edat Mtjana no va 1 comprendre'l i el deix8 oblidat en els arxius 
abacials*, són molt primiceres i extenses al ' llarg de la histhria i la geografia catalanes 
les noticies que tenim d'aquest autor. 

És una tasca realment dificil seguir les pet- 
jades del nostre autor a través de repoca 
de l'Humanisme fins a arribar als moments 
moderns, en que ha estat bpliament con- 
siderada la seva obra. Sabem, perb, que les 
seves obres figuraven a les biblioteques par- 
ticular~ d'algunes de les figures de l'epoca 
i que devien ésser, per tant, llegides amb 
interes. Així, el jurista Antoni Caliís, al cos- 
tat de les obres de Luc8, Ovidi, Estaci i 
Homer, posseia un exemplar d'Horaci. A 
l'inventari dels Uibres del beneficiat de la 
catedral, Antoni Fonoll, datat del 27 de maig 
al 12 de julio1 de 1530, figura «hun altre li- 
bre apellat Oraci». En una llista dels llibres 
que havia venut Joan Bages, el 27 de fe- 
brer de 1527, hi ha a l  Oracii de letra can- 
celeresca». A l'inventari de la llibreria de 
Miquel Cabrit, formalitzat el 9 de desembre 
de 1538, trobem «Item hun plech en que 
ha quatre Salustis, dos Oracis, dues epísto- 
les de TuJii, dos Marcials, textus, descusits~, 
també ualtre plech en lo qual ha quatre 
Oracis, quatre Salustis y quatre de cons- 
cribendis apistolas Erasmi descusits*, i a més 
«dos Oracis de forma de OdaU ligas». En- 
tre els llibres que van pertanyer a Llufs de 
Ferrera, inventariats en 30-31 de desembre 
de 1546, figura també «un libre petit de 
stampa en paper nomenat Horaci». El 22 de 
setembre de 1470, Gabriel Prats ven a Pere 
Miquel Carbonell, entre altres obres, unes 
Epistole Orucii. Per' l'inventari dds llibres 
pertmyents a.Mateu de Montcada, fet el 3 
de desembre de 1485, sabem que aquest 
posseia «Las Epistolas de Oraci scritas en 
pregamí; de forma molt petita, ab cubertas 
de pre ami». També hi ha un volum amb.les 
~ ~ í s t o ~ s  d'Horaci entre els Ubres que el ca- 
vder  siciüa Jaume Rizo va Uiurar .a Par- 
quebisbe de Tarragona, Gonzalo Fernán- 
dez de Heredi, segons un memorial datat 
el 27 d'agost de 1506. A la liista dels Ui- 
bres que el llibreter de Barcelona Jeroni Pi 
havia rebut en comissió de Joan Bages, el 

I 28 de setembre de 1551, hi ha Un sermones 

. . 
13. M. M m l ~ n a z  Y PELAYO, BibEiografia hiJpa4 

no-latina clásica,. Santander 1951, Iv, p. 13. 
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Oraci." Altrament, Josep Juvenci publícii a 
Cervera una ediaó horaciana de car8ctet 
didactic, que fou objecte ¿'alguna reedició 
posterior: Q. Horatii Flacci Carmina ex. 
purgata et accuratis notis illustrata, h t o -  
re Josepho Juvencio Soc. Iesu Sacerd., Cer- 
variae in Lacetanis: Typis Academias apud 
Josephum Barbet, et Socios, anno 1751.u 

Tot i l'interhs que mostren aquestes da- 
des, perb, no hem trobat cap traducció ca- 
talana d'Horaci fins al final del segle pas- 
sat. d o s  áureos tiempos» de la llengua ca- 
talana, diu Menéndez y Pefayo, «no coincidie- 
ron con el esplendor del Renacimiento. Pte- 
cisamente cuando empezaba el furor hora- 
ciano fué decayendo la poesia catalana, y 
empezaron sus adeptos a escribt? en caste- 
Ilano. Nada de extraño tiene, pues, esa fd- 
tu en tan rica literatura».'6 

Cabanyes i el neoclassicisme 

El primer dels nostres poeta horacians, 
tal com ha estat conegut Manuel de Caba- 
nyes, escriu, doncs, en castella. Pero la se- 
va obra sera el darrer fnuit d'un autor ca- 
tal8 escrivint htegtament en una llengua que 
no és la seva. 1, a m&, la transcenden- 
cia de la seva obra ser8 per a la poe- 
sia catalana. a s  aixi com ho entenen els 
literats c a s t e h ,  els quals l'ernmarquq 
dintre la nostra literatura. Així, per exem- 
ple, Sinibald de Mas, li diu en una carta: 
«El [referint-se a Manuel José Quintana] 
fué quien me preguntó si le conocía a V.  y 
contestándole yo que mucho, me respondid: 
ya me lo figuraba yo, -porque al momento 
he visto que era de la moderm escuela 
catalana. Con que ya ve V .  qire'd señof 
D. Manuel Quintana reconoce en nosotros 
una escuela y que no la desprecia.»" Era 
doncs, tenint en &mpte aquesta a£irmació, 
un «cantor sense llenguas, .tal com ens el 
definva, més tard, Costa i Llobera?' Les in- 
fluhaes d'Horaci en la seva obra són n e  

14. J. M. MADUR?XL MARIMON - J. RUBI~ 1 
BAWCWR, Documentos para la historia de la 
imprenta y librería en Barcelona (144-I553), 
Barcelona -1955, p. 101, 711, 686, 790, 792, 856 
26, 68, 442, 889, 

15. M. ?lvhnhnz Y -YO, op. cit., N, ps 
13 i 18. 

16. M. M ~ ~ ~ I D E Z  Y  YO. op. cit.. N ,  p 
241. 

17. M. DB CABANYBS, Produce;ones &cogid& 
(Barcelo~ia, Lib. J. Verdaguer, 185Q p.' 9.' (Uti- 
litzo aquesta edici6 pels estudis Mila i 
Fontanals i per la coirespondhcia que hi fi- 
gura). Hom pot tmbar una extensa informa- 
ci6 sobre Cabanyes a J. Rius Vila, Bibliografia 
del poeta Manuel de Cabanyes y Ballester, rBo- 
letin de la Biblioteca-Museo Balaguerd, niim. 
V (1957-1958) ps. 3-88. 

18. M. *COSTA .I Luuu i~~ ,  Obres Conipletes, 
ofi. cit., p. 116. 



tbries. Ens les assenyala M. Mila i Fonta- 
nals: «Las sesenta y nueve páginas de que 
consta h coleccidn (inclusos prólogo y no- 
tas) comprendefi doce poemas menores, do- 
ce odas; nombre que no se toma aqui en 
un sentido vago e indeterminado, sino en 
el de un g6nero fijo, es decir, de la repro- 
ducción de las formas que empleó Horacio 
en sus poemas líricos, tomándolas o imitán- 
dolas de los modelos griegos, de quienes 
sus cinco o seis libros de odas deben con- 
siderarse como universal compendio. Con es- 
to se juzgará probablemente a nuestro poe- 
ta, imitador de tercero o cuarto orden que 
recibe de nuestros clásicos antiguos y mo- 
dernos formas añejas y ya por muchos ma- 
noseadas. A lo menos no cabe duda en que 
fue discipulo, y en cuanto puede serlo un 
verdadero ingenio, imitador de H~racio.»'~ 

Pero per les afirmauons que ens fa el 
mateix Cabanyes en dues cartes a «Cintio» 
(Joaquirn Roca i Cornet), el seu horacianis- 
me va prou més enlla de la pura imitació 
de I'autor iiatí. Així, imbuit de la seva obra, 
arriba a procurar-ne alguna traducció. La 
primera carta a «Cintio», datada a Vilanova 
el 23 d'abril de 1831, diu: «Mi próximo gra- 
do de licenciatura me tiene algo ocupado; 
y sólo me distraigo con la lectura del su- 
blime Horacio, en donde encuentro siempre 
nuevas bellezas.»" 1 en una altra carta data- 
da també a Vilanova, el 23 d'agost de 1832, 
dóna al mateix «Cintio», corn a mostra un 
fragment d'una oda d'Horaci (Carm. 111, 3), 
traduida per ell: «Yo en los muchos octos 
de que ahora disfrutaba he escrito tres o 
cuatro frioleras que tendré gusto de comu- 
nicar a V. á la vista para que haga V. co- 
rrer encima una lima severa. Me he arties- 
gado a traducir la famosa oda de Horacio 
Justum et tenacem etc., y he llevado la 
audacia hasta á no dar á mi traduccidn 
más número de versos de los que hay eir 
el original. He aqui una muestra: 

Al varón justo de ánimo constante 
No el furor de rebeldes ciudadanos 
No la az del tirano que le amaga 

juercen el alma recta 

Ni el Austro turbio rey del Adria inquieto, 
Ni de Jove la mano fulminante; 
Se desquiciara d orbe, y sus ruinas 

Impávido le hirieran.» 

D'aquesta traducció, de la qual només 
cTem eJ fragment que en dóna la car- 
ta, en paíla també Menéndez y Pelayo, Bi- 
bliografía ..., V I ,  p. 147. A més, és convenient 
de recordar que Menénde y Pelayo, diis 

19. M. DE CAJJw, Producciones escogidas, 
Barcelona 1858, p. 23. 

20. CABANYBS, Producciones ..., op. cit., p. 64. 
21. CABANYBS, Producciones ..., op. cit., p. 71. 

Odas de Q. Horacio Flaco, traducidas e irni- 
tadas por ingenios españoles, Barcelona 1908 
(Biblioteca Arte y Letras), va incloure-hi 4 s  
poemes de M. Cabanyes: La independencia 
de la poesía i El estío. 

Del neoclassicisme al modernisme 

Igualment com el cas de Manuel de Ca- 
banyes, Menéndez y Pelayo també considera 
casos a part tota una colla d'autors cata- 
lans que encara tenien el castellh com a 
mitjh d'expressió &una gran part de la se- 
va obra. Akí,  repassant les escoles p&tiques 
del moment de Valencia, de les Illes i del 
Principat, troba a Valencia els poetes Te* 
dor Llorente i Vicent W. Querol, pero diu 
explícitament que ni l'un ni l'altre no són 
horacians. En canvi, sí que reconeix una 
forta empremta de I'autor classic llatí en els 
poetes mallorquins: «En Mallorca brillaba D. 
Tornds Aguiló, que hizo en su mocedad ver- 
sos clásicos y horaciano~».~ De tota manera, 
dóna encara més importancia a J. L1. Pons 
i Gallarza: «Merece ser considerado como 
verdadero poeta horaciano, y como docto y 
profundo humanista ..." La llar y L'olivera 
mallorquina son dos rasgos bellísimos de poe- 
sía a un tiempo moderna y clásica, donde 
amorosamente se dan la mano la inspira- 
ción y el buen gusto, un cierto sentimiento 
rústico y patriarcal, de pura estirpe catala- 
lana, y un primor de forma que arguye el 
lector asiduo de Horacio, y trae a la me- 
moria las descripciones del Beatus iUe o del 
Hoc erat in votis.»" 

També esmentats posteriorment? hi figu- 
ren Miquel Victoria Ame i Josep Toronji, 
que publicaren versions castellanes &Hora- 
u. Del primer &u: «La traducción del In- 
teger vitae (Oda 19.' del libro 1) a que 
uagamente he aludido en el primer tomo, 
se halla en el Museo Balear (año 111, núme- 
ro II, 15 de junio de 1877). Comienza: 

«Quien de maldad exento 
Goza, mi Fusco, irreprensible vida ... » 
..................................,. i.. 

Del segon: «En el número 24 de la pri- 
mera época del Museo Balear (31 de di- 

22. M .  MBNÉNDEz Y WLAYO, op. cit., VI ,  433- 
434. 

23. ME&NDPZ Y -YO, op. cit, vr, ps. 580- 
582, dóna com a mostra de la labor horacia- 
na d'aquest autor les traduccions: Sic te diva 
(I,3), Parcus deorum (1,28), Albi ne doleas (1, 
33), Quid dedicatum (1,26), Aequam memento 
(11.2). Septimi Gades ( I I ,~ ) ,  Oh saepe mecuml 
(11. 7). Rectius vives Licini (11, 10). totes, natu- 
ralment, en casteiih. 

24. M. MBN~NDEZ Y PELAYO, op. cit., VI ,  ps. 
434-435. 

25. M. M ~ ~ N D E Z  Y PELAYO, op. cit., p. 583. 
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no tiene la luciente plata 
avarienta sepultada mina, 
Salustio, si no luce en ella 

finalment, a destriar la llista d'au- 
Principat que també tenen relació 

raci. Primer de tot, un amic de Ca- 
anyes: «Roca Cornet (uno de los colabora- 

dores de Balmes), el cual, más tarde, aban- 
donó de todo punto las bellas letras ... En- 
tre las escasas poesías suyas que ,conoce- 
mos, se distingue su oda horaciana A la 
Ascensión, que el autor de los Preludios 
calificó, con alguna indulgencia, de lindí- 
sima.»" Tot seguit, la personalitat del seu 
mestre, Milli i Fontanals: «En su primera 
juventud fue horaaano, como grande ad- 
mirador de Cabanyes. Y a  en el primer to- 
mo he insertado la traducción del Sic te 
diva? que recogi de labios de mi amadísimo 
maestro, y que (fuera de d&n verso du- 
ro) es la mejor y más ajustada al original 
que tenemos en castellano. Alguna vez me 
recitó también trozos muy bellos de dos 
odas horac'ianas que había compuesto en Cer- 
vera, allá por los años 1834 y 35. Una de 
ellas, cuyo principio se me quedó en la me- 
moria, era imitación del diálogo del mari- 
nero con el alma del pitaghico Arquitas 
(Oda 28.' del libro I), Te maris et terrae, 
numeroque carentis arenae: 

BYO el mar y las playa$, la innúmera arena 
Medir msioso tenté, padre mio ... 

»De estas sus primeras aficiones literarias 
siempre le quedó a Mild gran facilidad pa- 
ra hacer versos sueltos, y una afición gran- 
dísima a Horacio, cuyas odas (sobre todo las 
de los dos primeros libros) sabía de memo- 
ria. Después mudd de género y estilo, pe- 
ro conseivando siempre toda la sobriedad y 
precisidn liricas características de Horacio, Y 
que tanto se avenían con e2 conciso estilo 
que Milh llevó hasta la exageración en su 

Ma&gat d coneixement profund que al- 
guns d'aquests autors tenien de robra d'Ho- 
raci, no ens deixaren cap traducaó en la 
nostra Uengua. Ara, segons constata Menén- 
dez y Pelayo, que I'any 1855 publica la sego- 
na edició refosa d'Horacio en España (con- 
tingut actualment al vol. VI de Bibliograffir 
hispano-latina clásica), pels valts dels anys 
vuitanta del segle pássat, comencen a fer- 
-se algunes versions en catalh: 

26. M. MENBNDEZ Y ,PRIAYO, op. cit., p. 436. 
27: M. MBN$NDEZ Y PELAYO, op. cit., p. 438. 
28. M. MHNBNogZ Y PRIAYO, op. cit., p. 438. 

<(Más fecundo, aunque un tanto artificial, 
el movimiento catalanista de nuestro siglo, 
buscando en todas partes fuentes de inspi- 
ración, ha vuelto alguna vez los ojos a la 
antigüedad clásica (menos siempre que a la 
Edad Media), y en la antigüedad ha pre- 
ferido, para objeto de sus curiosos ensayos, 
a nuestro poeta favorito, considerándole, y 
con razón, como el más moderno de todos 
los clásicos y el que más fácilmente se 
amolda a las actuales formas  lírica^.»^ 

1 passa, tot seguit, a drepr la llista dels 
horacians catalans que han fet composi- 
cions a la manera d'Horaa o bé que Shan 
traduit i que s6n anteriors a I'any 1885: 
Hi esmenta: Francesc PonsP Tomb ~ o r s  
teza:' Joan Montserrat i Archs:' Joan Sar- 
di) Joan Planas i Feliu) Artur Masriera 

29. M. M&NDEZ Y PELAYO, op. cit., p. 241. 
30. Segons Menéndez y Pelayo (op. cit., VI, 

p. y1) *D. Francisco Pons, maestro de Gm- 
mdtzca, tradujo muy bien (según es fama) el 
Beatus i1le.n No en tenim cap altra noticia. 

31. Publica a *Lo Gay Saber.. 15 d'octubre 
de 1868, p. 122, una imitació de I'oda O t i m  
divos (Carm. ir,16). Es, per tant, imprecisa la 
referencia que d6na Menéndez y Pelayo. 

32. Traduccid de I'oda Vitas hinnulw (Cam 
(1, 23). .Lo Gay  saber^, 1 de desembre de 1868, 
p. 150 (citació també imprecisa per Menéndez y 
Pelayo), i una Imitacid dlHoracir Quid dedica. 
tum (Carm. 1, 31). uJochs Florals de Barcele 
na., 1881, ps. 73-74. 

33. Traducció de Pastor cum traheret (Carm. 
1, 15), *Lo Gay Saber., 20 d'octubre de 1869, 
p. 303, amb el títol: Profecia de Nereu sobre 
fa destruccid de Troya; traducció de Parcru 
deorum cultor et infrequenS (Carm. t, N), Ja 
Gay Sabera, 1 de maig de 1878, p. 135, amb el 
títol Palinodia; traducció de Mater saeva cu- 
pidinum (Carm. I, 19). Calendari Catala. 1880 
(Barcelona 1879) p. 21. En canvi, no 6s prou 
correcta la referencia que ens d6na Menéndez y 
Pelayo d'altres versions. Ai, el que eli ens 
dóna com a pubiicat a *La Renaxensa., I'any XI, 
núm. 19. no és més que: A Licinius (Rectius 
vives, Licini, neque altum) i Didlech entre Hu- 
yan' y Lydia (Donec gratus eram tibi), versions 
en pmsa, i publicades, realment, a =La Rena- 
xensan, any ir, 15 de juny de 1872, núm. 10, 
p. 118. A mis, uns anys més tard, publica 
una traducció que no ha pogut ser considera- 
da per Menéndez y Pelayo: A Tyndaris (Oda xM 
del llibre I dlHoraci). Velox amoenum saepe Lu- 
cretilem, en vers, a aLa Renaxensar. any WiI, 
vol. 1, núm. 6 (31 de m a q  de 1878). p. 260. Dins 
Obres escollides. Serie Catalana (Barcelona 19141, 
ps. 283 i SS., publica: Odes 1, 1, 2, 3. 4. 5, 
6, 10, 11, 13. 14. 17, 19, 21 23, 24, 31. 33, 34; n, 
4, 12; m, 3, 9, 15, 18, 22, 26, 28; N, 3; Epodes, 
4, 6. 

34. Traducció de Beatus ifle (en ahendecasíia- 
bos asonantados~, tal com ens indica Menénda 
y Pelayo), amb el tito1 Una toya dlHoraci. Llibre 
V 6 de las Epodas. Oda ZI. aJochs Elorals de Bar- 
celona~, 1881, ps. 79-80; traducci6 de Delicta 
maiorum immeritus lues ( C m .  m, 6) (en quar- 
tets d'alexandriis), *Lo Gay Saber., 1 d'octu- 
bre de 1881, ps. 232-233. 



i Colomer> Rarnon Siscar," Joaquim M. 
Bartrina: Pau Bertran i Bros:' L lds  M. 
Nadi139 i Miquel Costa i Llobera."' 

35. D'aquest autor, diu Menéndez y Pelayo: 
.Don Arturo Masriera y Colomer ha publicado 
traducciones de  las dos odas Coelo supinas y 
Septimi Gades. N o  las tengo a la vistav (op. cit., 
vol. V I ,  p. 245). Sense donar-nos-en cap altra in- 
dicació. E n  realitat, A. Masriera i Colomer ha- 
via publicat Est  mihi nonum superantis annum 
( C a y .  N, l l ) ,  a m b  el titol Ad Pkyllidam, i 
Septtmi, Gades aditure mecum (Carm. 11, 6). 
amb el titol Ad Septimium, a aLo Gay Saber*, 15 
d e  febrer de  1880, p. 40. Posteriorment, publica 
una traducció lliure del Beatus ille, amb  el ti- 
tol Oda d'Horaci, a aJochs Florals de  Barcelo- 
na.. 1881, ps. 75-77. Finalment, a les poesies 
completes, A. MASRIERA I COLOMER De l'art ve11 
i de l'art nou (Reus ,  a L a  V e u  del Camp., 19131, 
ps. 191-238, publica Versions d'Homer, Aes- 
chyl, Hormi, Dant, Shakespeare, Béranger, Cop- 
pée, Hatfeld, Castel i Mistral. D'Horaci té les 
següents versions: Beatus ille (reproducció del 
que havia publicat a aJochs Florals de  Barcelo- 
naa, 1881, ps. 207-210); O diva, gratum quae re- 
gis Antium (Carm. 1, 35) ( e n  estrofes de cinc 
versos). ps. 210-212; Est mihi nonum superan- 
tis annum ( e n  estrofes safiques), a m b  el tito1 
Ad Pkyllidem. ps. 213-214; Septimi, Gades adi- 
ture k e c u m  ( e n  estrofes safiques), amb  el titol 
Ad Septimium, ps. 214-215. Aquestes dues dar- 
reres, c o m  ja h e m  vist anteriorment, havien 
estat publicades a aLo Gay Saber* l'any 1880. 

36. Traducció d e  Quis multa gracilis ( C m .  
1, S),  Calendari catald, 1882, Barcelona 1881, p. 
22. Traducció d e  Mercuri nam t e  docilis ma- 
girtro (Carm. 111, l l ) ,  e n  estrofes shfiques, amb 
el títol Traduccid d'Horaci, aLa Ilustració Ca- 
talana*, 15 de  febrer de 1884, p. 43. No é s  exac- 
ta, per tant, la referencia que d'aquesta dar- 
rera publicació dóna Menéndez y Pelayo. Aquest 
la dóna com a publicada a a L a  Ilustració Ca- 
t a l a n a ~  pel marc de  1884. També segons el testi- 
moni de  I'erudit castella (op. cit. VI ,  ps. 245- 
246) aquest autor t é  d'altres versions: aA la bon- 
dad del mismo eminente latinista debo copia 
d e  las traducciones suyas (que creo inéditas), 
del Coelo tonantem (dedicada a Sardá), del DO- 
nec gratus eram tibi, y del Eheu fugaces.. Perb 
Ramon d e  Siscar (així signava les seves traduc- 
cions) publica al Uarg dels anys 1888-1889 di- 
ferents versions a <La Ilustració Catalana*: Quis 
multa gracilis t e  puer in  rosa (Carm. 1, 5)  amb 
el titol Traduccid d'Horaci ( en  estrofes de  cinc 
versos, tret de  la darren ,  que e n  t é  quatre), a l a  
Ilustraci6 Catalana*, 15 de  novembre de  1888, 
p. 331; Donec gratus eram tibi (Carm. n1, 9), 
també amb  el títol Traduccid dlHoraci, a l a  Ilus- 
tració Catalanas, 31 d e  desembre de  1888, p. 382; 
finalment, la traducció de  la Sdtira primera 
del U b r e  primer, Qui f i t  Maecenas, que la de- 
dica a I'aafectuós ami& Don Joaquim Rubi6 y 
Orsw, e n  decasíHabs femenins blancs i 6s da- 
tada a Buelia, 25 d'octubre de  1886, a h  Ilustra- 
ci6 Catalana., 15 de  febrer de 1889, ps. 35-38. 

37. Tal c o m  indica Menéndez y Pelayo, op. 
cit. VI, p. 155, publica a Obras e n  prosa y verso 
(Barcelona-Madrid 1881) dues traduccions d'Ho- 
raci: una en castellh, Donec gratus eram tibi 
(Carm. nI, 9). a m b  el titol De Horacto, ps. 323- 
"1, i una altra e n  catala, Vides  u t  alta stet 

Com podem observar, doncs, la referencia 
a autors catalans, tot i ésser forqa nombrosa, 
correspon nomCs a autors de la segona mei- 
tat del segle XIX, i encara cal tenir en comp 
te que tan sols arriba fins a l'any 1885, en 
que, com ja ha estat assenyalat, es publica 
la segona edició refosa d'Horacio en Es- 
paña. Per tant, hi són estudiats, només, uns 
quinze anys d'aquest segle. 

Modernisme 

Pel que fa referencia a la producció ho- 
raciana posterior, ja no trobem en Menéndez 
v Pelayo cap altra indicació que la de Costa 
i Llobera i Gabriel Alomar. L'intent de sis- 
tematitzar les diverses incorporacions de la 
poesia d'Horaci en la literatura catalana del 
segle xx el dugué a terme l'any 1969 M. 
Balasch, en un article titulat Horaci als 
paisos catalans." Perb a part els autors 
ressenyats per Menéndez y Pelayo, dóna amb 
prou feines deu noms desconeguts per aquest 
autor. Deixant de banda que ni tan sols 
esmenta Manuel de Cabanyes, aquest treball 
é s  lluny d'assolií una visió global del tema.'" 

El bunt f i a l  de l'obra de Menéndez v Pe- 
lay;, Idoncs, és marcat per l'aportació dé Mi- 
que1 Costa i Llobera. Perb d'aquest només 
fa esment de Yoda A Horaci. Després d'ha- 

nive candidum (Carm. 1, 9). a m b  el t i tol Imi- 
tmid d'Horaci, ps. 370-371. 

38. Segons el testimoni de  Menéndez y Peiayo 
(op. cit. VI, 246-247), ami condiscipulo Pablo Ber- 
frdn y Bros, natural d e  Collbatd (pueblo vecino 
a Montserrat), y grande amador de  la poesía 
popular, que recoge e imita con singular y ex- 
quisito deleite, tiene traducido, aunque n o  pu- 
blicado, el Quid dedicatum poscit Apol l inem~.  

39. T é  publicat u n  Assaig d'oda hornciana 
( e n  forma d'estrofes safiques), amb  el titol 'A 
ma  lira. a aJochs Florals de  Barcelonam, 1881, 
ps. 81-82 (correspon a Carm. 1, 32, Poscimu 
S i  quid vacui sub umbra). 

40. Vegeu M .  COSTA I LLOBERA, Obres Co 
tes, op. cit. D'entre les obres dlHoraci, 
(ps .  117-118) la traducció d'Otium divos rogat 
i n  patenti (Carm. 11, 16). D'altra banda, I'Oda 
A Horaci és publicada per primera vegada per 
Menéndez y Pelayo a Horacio e n  España (op. cit.; 
VI, p. 248 i S S . )  

41. M.  B s w r s c ~ ,  Horaci a k  Paísos Catalans, 
.Boletín del Instituto d e  Estudios Helénicoq 
(Universitat de  Barcelona), Actas del 1 Simposio 
de la Sociedad Española de  Estudios ~ l á s i c o s i  
t o m  In, fasc. 1, 1969, p. 23. 

42. Ai i f ,  per exemple, ens parla dlHoraci als 
Paisos Catalans i n o  ens posa n i  u n  trist  
exemple del conreu que aquest autor ha tingut 
al País Valencia. D'altra banda, proposa c o m  a 
primera dada per a l'estudi del l fric llati l'any 
e n  qub e s  publica a Cernera una (potser l a  pri- 
mera)  edició d'Horaci e n  llati. E n  canvi, oblida 
el Cbdex del segle xrv de  la catedral d e  Torta- 
sa (vegeu, també,  Menéndez y Pelayo, op. cit., W, 
p. 13). 
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ver arribat a les mans de l'erudit castella 
una copia d'aquest oema, que li havia tra- P mes Rubió i Lluch,' I'estudiós castellii d'Ho- 
raci s'apressa a incorporar-la dins el seu 
treball, amb les següents paraules: «La ins- 
piracidn más alta que la musa catalana de- 
be a Horacio es, a no dudarlo, la siguiente 
oda, tan rápida y tersa de forma, y tan la- 
tina de pensamiento, obra de un joven poe- 
ta mallorquín, de los más uerdaderamente 
ltricos que yo conozco en la actual genera- 
cidn española. No temo decir que ni en 
Carducci, ni en ningún otro de los neoclá- 
sicos italianos, hay una oda sáfica más pu- 
ra y acicalada queTésta.» * 1 transcriu, a con- 
tinuació, el poema que, anys a venir, ,obri- 
r i  un recull d'inspiració dassica: Horacia- 
nes. Costa i Llobera hi vol urefer la sem- 
blanca encar que remota, de b lira diissica, 
no sols per les formes externes, sinó per 
l'estre que les anima»," segons ens comen- 
ta al prbleg del seu Uibre. Bs de remarcar, 
també, que el poema IV de les Horacianes 
és una traducció de I'Oda 16 del Kbre 11 
de les Odes d'Horaci" 

El mateix any que es publiquen les Ho- 
racianes, Gabriel Alomar tramet una carta 
a Menéndez y Pelayo" en la qual dóna co- 
neixement d'unes traduccions que havia fet 
dels següents poemes d'Horaci: Cantic Se- 
cular, A un joue esclau (Carm. r, 38) i 
A Venus (Carm. 1, 30), que, junt amb la 
carta, són publicats per Menéndez y Pelayo." 
Aquests poemes, premiats als Jocs Florals de 
Barcelona del 1907, foren comentats extensa- 
ment per M. de Montoliu en un artide 
intitulat Horaci traduTt per I'Alomar." Es 
partidarment interessant la forma com M. 
de Montoliu enfoca el seu artide. Encara 

43. Per a aquesta qüestió 6s interessant de te- 
nir en compte I'article d'A. RUBI~  1 LLUCH, AI- 
guns recorts personals meus de mosshn Costa, 
*Catalanar, núm. 129 (31 d'octubre de 1922), ps. 
474-483. 

44. M. ME@NDEZ Y PELAYO, op. cit., VI, p. 248. 
45. M. COSTA I LLOBERA, Obres Completes, op. 

cit., p. 110. 
46. M. COSTA I IJIIBERA, op. cit., ps. 117-118. 

Alguns poemes de les Horacianes foren publi- 
cats en d'altres indrets: Vora una font, *La Ilus- 
tració Catalana., 9 de julio1 de 1905, núm. 110, 
p. 437; Als Jwes, aLa Ilustració Catalanas, 26 de 
novembre de 1905. núm. 130, p. 753; Mediterrd- 
nia, *La Ilustració Catalana*, 7 de gener de 1906, 
niun. 136, p. 27; A Virgili, eLa Ilustració Catala- 
na*, 25 de febrer de l(M6, núm. 143, p. 119. 

47. M. Mwtímez Y PELAYO, op. cit., N, ps. 440- 
442. 

48. Posteriorment, s6n premiades als 'a~ochs 
Fiorals de Barcelona* 1907. A un jove esclau, 
p. 264; A Venus, p. 261; Cdntich S e d a r .  ps. f61- 
263. Totes aquestes composicions £ 0 ~  publim- 
des a '&z columna de foc (Barcelona 1911) ps. 
207-216, 

49. M. m MONIUWN, Horaci traduzt per 1'A- 
tomar. .El Poble Catalb, 17 de juny de 1907. 

Mo#aci en la literatura catana 

que l'estudi de la literatura iiatina segons els 
plans d'estudi no 6s res més que una fosa 
avorrida i capac de despertar els odis de 
tots els sacrificats estudiants, tanmateix el 
fet d'enfrontar-se personalment amb un autor 
antic continua essent objecte de formació: 
*Hora ci... heus aquí un nom que en tots 
els que havem sigut estudiants d'iastituts y 
pensionats desperta tristíssims records d'ho- 
res de viva tortura, de ofegament d'esperit, 
d'esclavitut y embrutiment intelectuaí. Se pot 
dir que en aquest nom se centra tota I'ins- 
tintiva repugnancia que% esperits arribats 
a una perfecta independencia de pensament 
senten envers els metodes pedagogics tra- 
dicionals ab els qu& han volgut b a r  la 
nostra inteligencia'ls funestíssims educados 
que en la nostra infantesa han tocat en sort 
a la majoria de nosaltres. En aquest nom 
encarnem, com en un símbol, tot el mesquí 
esperit de la falsa educació dassica, despu- 
iles corrompudes del gloriós humanisme, que 
encara perdura per dissort en la majoria dels 
nostres c-es d'ensenyansa.~ 

1 afegeur: 
«Pero quant dunyada de la veritat es 

aquesta impressió -d'Horaci que s'emporta 
I'estudiant en sortjnt de les aules de liatini- 
tat! Allí era la lletra que mata la única 
cosa qu'es preocupaven d'ensenyarnos, pero 
I'esperit que uiuifica, corn I'aroma &una 
flor rebregada per unes masses brutals, s'es- 
vaía sense deixar rastre en la nostra inte- 
ligencia. 

»Perdurará en la meva memoria per tota 
la vida [...] aquell instant en que vaig resol- 
dre a tornar a obrir, després de llargs anys 
d'oblid, el meu vell Horaci [ . .. ] Era un poe- 
ta nou, desconegut, aquell Horaci, aquell vell 
tira implacable C...] Y vaig comprendre en 
aquell moment perque Horaci ha sigut en 
tots els temps y en totes les civilisacions un 
dels Mestres eterns de I'humanitat; vaig veu- 
re tota I'alta riquesa del seu esperit, tem- 
ple d'harmonia, espill de sobrietat, model 
de gracia on totes les grans inteligencies 
han apres la savia disciplina y la justa pon- 
deraaó de la Ilur forsa y han vist senyalats 
els límits infranquejables del poder de llurs 
fadtats. 
»Y aquest Horaa tal corn se'm revela a mi 

al uegirlo, se revela exactament a la j0ve 
generació dels nostres poetes.. .» 

1 pel que es refereix a la traducció de 
Gabriel Alomar, acaba el seu artide dient: 
uAquest esperit de modernitat que elí ha 
infondit en la seva traducció del "Carmen 
S a d a r e "  favoreix y impressiona vivament 
a la seva primera lectura. De les estrofes de 
SAlomar sembla despendres un llas rniste- 
ri6s que Uiga estretament, corn pet un do 
de profecia, aquelles paraules q u ' a  par- 
len de ddus, d'homes y de ciutats ja more 
y desapareguts per sem re m& ab l'espetit 
que. ara'ns anima y'ns vibrar ab hemics 



pressentiments de futures grandeses prome- 
ses al nostre poble.~ 

En realitat, aquest mateix pensament que 
domina M. de Montoliu és el que dominara 
tot el programa noucentista d'Eugeni d'Ors. 
Pero abans ens cal acabar de repassar tots 
els fruits que Horau dona dintre i'epoca mo- 
dernista. Perque aquests moments, encara que 
dorninats per un horacianisme intens i ex- 
tens, representen només l'inici de la consi- 
deració de la poesia d'Horaci en la litera- 
tura catalana. Els anys segiients són parti- 
cularment fertils en la incorporació de tra- 
duccions del gran líric llatí al catala. 1, a 
partir dels intents de Costa i Llobera, seran 
en gran manera interessants els exercicis d'a- 
daptació de la metrica original a la nostra 
literatura. Així ens ho fa constar el bibgraf 
de Costa i Llobera, Mn. Bartomeu  torre^:^' 
«El Dr. Rubió i Lluch, president dels Jocs 
Florals de Barcelona 1907, l'any segiient de 
la publicació del Uibre d'En Costa, diu que 
fou una vertadera plaga de poesies pseudo- 
horacianes la que se presenta en aquell cer- 
tamen. Tants eren els adrniradors i imita- 
dors, perb cap obtingué el llorer apoUini.» s' 

Una mica anteriors a la publicació de les 
Horacianes són les traduccions del Quis 
mul ta  gracilis te puer in rosa (Carm. I, 5),  
per Alfons Macerass2 i del Coelo supinas 
si tuleris m a n u s  (Carm. 111, 23), per Lluís 
de Salamó:%ncara que no representin una 
fita important dins l'horacianisme catala. 

Al llarg deis anys 1904 i 1905 Lluís Gis- 
pert i Caselias publica a la revista «Cata- 
lunya» algunes versions de les odes &Hora- 
ci.% L'any 1909 Jaume Bofill i Ferro publi- 

50. Mn. Bartomeu TORRES, Mn. Costa i Llo- 
bera (Assaig biografic) (Mallorca 1936), ps. 176 
i S S .  

51. Efectivament, al volurn dels aJochs Flo- 
' rals de  Barcelona* 1907 hi s6n premiats: U. Ri- 

ber, pel poema La cabellera de Berenice ( en  es- 
trofes shfiques), ps. 79-81, amb la Flor Natural; 
Jaurne BofU i Mates, pel poema A Madona Be- 
llesa ( e n  imitació de l'estrofa s a c a ) ,  amb u n  
acckssit a la Viola d'Or i Argent, ps. 125-126; 
també Gabriel Alomar, per les composicions es- 
mentades a la nota 48. 

52. A. MASERAS, Quis multa gracilis te puer 
in rosa (Carm. 1, 5) ,  amb  el títol: De Horaci, 
a Pirra, aJoventutm, 5 d'octubre de 1905, p. 647. 

53. L1. DE SAULM~, Traduccid directa de: Q. 
Horatii Flacci - Oda XXIII ,  Llib. III.  A Fidile, 
*La V e u  de Catalunya*, 111, núm. 10 (5 de marc 
de 1893). ps. 114-115. 

54. aCatalunyan, núm.  xxv (1904), ps. V-MI,  
versió de Beatus ille i Epodon, Oda I I ;  acata- 
lunyan, 15 de febrer de 1905, ps. 21-28, versió d'O- 
da I .- A Mecenas (ps. 21-22); Oda II  .- A Cb- 
sur August (ps. 23-24); Oda II I  .- A la nau que 
conduhía a Atenas Virgili (Sic t e  diva potens 
Cypri) (ps. 25-26); Oda N .- A Lucius Sextus 
(Solvitur acris hiems grata vice veris e t  Favo- 
nr) (D. 27): Oda V .- A Pirra l O u b  multa era- 

ca una composició de caire horacia?' Es par- 
ticularment interessant la labor traductora 
que en aquests anys dugué a terme l'Aca- 
demia Calasbua a través de la coUecció Bi- 
blioteca de Autores Griegos y Latinos, diri- 
gida per Lluis Segala i Cosme Parpal. En 
aquests quaderns (amb traducuons literals, i 
a les diferents llengües iberiques en versió 
poetica) s'emprengueren la publicació dels 
E p o d e ~ . ' ~  Per les traduccions catalanes hi 
figuren: Rafael Oliver, Artur Masriera i Co- 
bmer, Lluís Gispert i Caselías, Jordi Olivar 
i Daydi, Carles Badia i Malagrida, Jaume 
Bofill i Mates, Frederic Rahola i Tremols i 
Agusti Costa. D'altra banda, caldra també 
tenir en compte que les traduccions literals 
en castellh són totes fetes per autors cata- 
lans: Rafael Oliver, Francesc Barjau i Pons, 
Tomas Viñas, Josep Blanqué i Feliu, Josep 
Pons i Alzina, Francesc Martoreli i Trabal, 
Jordi Rubió i Balaguer i Magf Verdaguer i 
Calíís. Aquest darrer publica, en castella, 
Ia versió de l'Epistola ad Pisones," l'any 

d'abril de 1905. ps. 24-30, versió d'Oda V I  .- 
A Agripa (Scriberis Vario fortis e t  hostium) 
( p .  24); Oda V I I  .- A Munaci Plancus (Lauda- 
bunt alii), (ps. 25-26); Oda V I I I  .- A Lidia (Ly- 
dia dic per omnis)  (p .  27); Oda ZX .- A Taliar- 
cus (Vides u t  alta stet nive candidum) (p .  28); 
Oda X .- A Mercuri (Mercuri facunde nepos 
Atlantis) ( p .  29); Oda XI  .- A Leucdnoe ( T u  
ne quaesieris), (p .  30). 

55. J. Bomu I FERRO, A u n  amich, (Horacia- 
na), ~Catalanas, 2 de desembre de 1909, p. 125. 

56. Biblioteca d e  Autores Griegos y Latinos. 
Academia Calasancia (Directores: L1. Segala - 
C. Parpal). Horacio, Epodos (con la versión li- 
teral y diferentes traducciones e n  lenguas ibéri- 
cas). Cuaderno 1: Epodo I ,  per la traducció ca- 
talana (ps .  6-7) Rafael Oliver (versió e n  decasil- 
labs); Cuaderno n-111: E p d o  11, amb traduc- 
cions catalanes d'Artur Masriera i Colomer (ps. 
17-19) i de Lluis Gispert i Casellas, Pvre. (ps. 19- 
21); Epodo 111, traducció catalana de Jordi Oli- 
var i Daydí ( p .  41); Epodo IV,  traducció catalana 
de CarIes Badia i Malagrida (p .  47); Cuaderno N :  
Epodo V ,  versió catalana de Rafael Oliver (ps .  
59-63); Cuademo v :  Epodo V I ,  versió catalana 
de Jaume Bofill i Mates (ps .  69-70); Epodo V I I .  
traducció catalana de Frederic Rahola i Tremols 
(ps .  74-75); Cuaderno vi: Epodo IX ,  versi6 cata- 
Pana d'Agustí Costa (ps .  81-82); Epodo X ,  versió 
catalana de Lluís Gispert i Casellas (p .  88); Epo- 
d o  XI ,  traducció catalana de Francesc Matheu 
(ps .  94-96). 

57. HORACIO, Epístola a los Pisones (texto la- 
tino; versión directa al castellano por Magín Ver- 
daguer Callis y traducciones e n  verso castellano 
por Juan Gualberto González, y en verso cata- 
lán por Antonio M. Fabregas), Barcelona, L'A- 
venc, 1910. La traducció d'A. M. Fabregas 6s e n  
decasillabs femenins blancs. Aquest darrer autor 
havia publicat, e n  fragments, aquesta epístola a 
=La Ilustració Catalana* I'any 1893: Epístola ad 
Pisones d'Horaci sobre l'art pobtica, traducció 
catalana, aLa Ilustració Catalana*, 15 d'abril de  
1893, ps. 106-107; 30 d'abril de  1893, p. 123; 31 


