
Els esemples de .%gam i de Brossa que 
hem utilitzat ho han estat en ra6 de ilur wn- 
tundbacia pel que fa al flenguatge. Aixb ens 
ha permb de sim~lificar els e l s e s  dei nas- 
ae abal i ,  que si ha m d u t  en matisacions 
haur8. guanyat, així ho espero, en claredat en- 
positiva. 
- A manera de wnclusi6 valia a de res  
&tar dues caraactístimes Z e i x e n  ei 
sentit del Uenguatrze en deu exem- 
les agafats. A Randa1la d'espwers 1'6s uans. hi dels mots fa possible que ei w t i t  del 

més fm impregni els qui I'awmpmyen en el 
si d'una mateixa fra%: així, eis mots inda 
90s en una locua6 empenyen aquesta en ei 
maki% ~ u u t  i es refomn els uns als altres: 
a¿X pet que ens pugen sulse ganes / sense 
que se n'adonin eis sentits, / wm un niu de 
llimacs i sargantanes 1 tots els desitjos prohi- 
bits?~, UNO vuii ser una pssa camlanae,  per 
q d  M s6c un UOD de la carena, / que es- 
mola i'ungla contra ei cadol nu, / amb la 

al nas i p&l roig a I'esquena, / sense L% ru . creute en ningú?* ~n les sotu- 
dons precedents *desitjos prohibits, i u& 
de llimacs i sar mess. ugassar i emsola- 
nas. i &p der-ass amb la descrip"6 
Subakuna que i'ammpanya i <sense estllllar 
n i  uatc en nin&, mnstitudgea locucions 
unívoq?es, que serveixen magníücement eis 

I 
pmpbsits de l'autor. 

A Nocturns encolltres els ptocediments 
s611 tüts uns altres. L'csctipmr ens proposa 
uns t e ,  per mitja d'una s&ie de mots que 
ms remeten a una acci6 o un wncepte; 
aquests temes s'amplien i se substitueixen, wm 
en ei ?i d'una melodia, després dlravec-nos 
estat p-tats sota claus diverses. Aparei- 
xefi wm onades successivis que canvien, una 
rera lUm, I'aparen~a dei mar. PodrIem mm- 
paM%llos, iambe -i a i d  es veutia més ela- 
tameht si Padbi  b é s  estat realitzada so- 

bre un frement m& caena del t ~ -  & 
morius musbla de  icJ cosrflosido46 wa$re 
rimes. (La qual com padria no és= 
ia que és ben sabuda Paddmd6 de Brossa 
envers Wegner). Pera No~ullls rncontrer no 
posseeix, ni ho preten, la grandiasii d& 
poema &pic wwsgd. ei ~ttornello te&@=, 
reblat u ies sWí de mots &unes de 
quals establert, si ens havis de ttdla- 
dsc al tencny Be la música ens mmada, pot- 
ser, cap als valtam de R a d  

T~nmateix. ei tcr d'uusar els mots wm a 
objectes v W  en si mateixos, i clasos -. 
se íunci6 uanslaticia, donm- permet Bms- 
sn de formular juxtaposidons que M res& 
ten unívoques. PodrIem parlar, amb propie- 
tat, de Waposicio~w equívoques: a q d s  en 
les quals els termes empraw mantenen llur 
sentit ori&& divergent. tal vegada, i & 
reixen s1 lector la impressi6 d'ua m. Scns 
dubte i'exemde més dar dei que acPbem de 
dir ens Ibfereix la r&pliea de la Velh, .el 
Uamp és una,secp voladorna. M'atlwitja a dit 
que l'antltca~ u s m  vola dota^ -dminad6, 
per oposició de dues +es de mots amb sig- 
nificat contrari- sena m d l e  pels pm- 
mdiments sa~arrians. Si mCs no res de  sem- 
blant és utilitzat a Ronddln d't-spnruers. Pera 
@fem denit encara d'alttes exemples sen. 
se sortir de les duu escehes que hem @a- 
litzat: uels corbs iiadrenrp. d i t  de carb6 v e  
petab, etc. La c o r r e s w n ~  lbgica hi 6s 
menysthguda, o ignorada, perque i'autüt es 
ti manipulant uns elements que i'inmesm 
més: les s&ies d'indias. Aquí els mots dh 
wm les anelles dei malabatista: cauen a irs 
mans de I'artista a p n  veiodtat i tornen 
a esset llandes a I'aixe, pecque la p r h h  
és fa a punt d'arrihar. Unes i altfes @ren ver- 
tiginosament i, be m e  no s'influeixin, de liur 
mnpnt en sorgeix i'arpaaiu dei im i, en de 
finitiva, el seu últim sentit. 

XAVIER P~RBGAS 

Les Ho?acianes de Vicent Andrés Estdés per J a m e  Medina 

completa, Les pedres de 12mfora (V&& 
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generald'un' valor, més documental que no pas 
qualitatiu) i d'una altra, hem tingut -qui s'ha 
acostat a.l'obra del nostre autor tot imitant- 
lo., En aquest darrer + aspecte, si excloem els 
petits poemes ocasionals (igualment corn en 
el'cas de les versions, podem dir que no hi 
ha hagut poeta mínimament format en la tra- 
dició que no hagi intentat d'imitar el poeta 
liad), sobresurten dos llibres que porten el 
mateix dtol:, Horacianes. 1 el llarg trajecte 
de les Horacianes q p a  des de principis del 
segle xlr- fins al momentlpresent: 

De fet, la ' t W c a  de la imitació o de l'a- 
proximació a una obra literaria anterior no és, 
en aquests moments, un fenomen nou en la 
poesia catalana. Ja a principis de segle, Cos- 
ta, i 'Llobwa d6na a conFier uns poemes 
en;imitació de l'obra d'Horaci. Es tracta d'una 
imitació de liautor en allb que fa referencia a 
la M e s a  formal. Recordem, si no, que s'a- 
dtga al poeta &tí elogiant la bellesa exter- 
na dels seus versos: 

~ & c e p  afable de la docta lira, 
mestre i custodi de la forma bella. 

-- - 
. ., &, amb posterioritat a l'ktent de Costa 
i: Llobera, que hom.podria qualificar d'irni- 
tació artifid pura, han estat introduits a 
la. nostra poesia nous punts de vista en la imi- 
tació d'obres anteriors. L'any 1919 Carles Ri- 
ba oferia al públic catala la primera versió de 
I'Odissea, *e, ahora, que era una traducció, 
eli volgué (i ho fa constar al prbleg) que no 
fos purament a i d :  «Cada epoca, ha -preferit 
un Homer, d'acord; amb e l 1  gust i els Éiabits 
pOetics en .boga: ufan6s ade conceptes, o ar- 
rificiosament. polit, o oratori,' o primitiu, o 
hdhuc~subrnisament escolar&Zer acabar dient: 
a<Ans:ha..fantasiat [l'autor] q u e 4  4libre esde- 
vingués'p.q uns dies el company d'aqueixa 
part del públic -tala, anbnima. perb selec- 
ta, i cada dia m& nombrosa, capa$ de passar 
per - sobre , gccidentak difícultats, d'allusions 
a fetes i objectes de tres mil anys enllh, ~ e r  tal 
d'oferir a la seva imaginació- un eip&tacle 
opulent amb les aventures d'ulisses.» Més 
clarament, en la segona versió, ja ens afirma: 
uEra jugar-m'hi molt corn a professor de 
mec i corn a poeta. Vaig deixkque, en mi, 
aquel1 cedís e l  pas a aquest; no puc creure 
que ningú hagués fet estúpidament altra 
cosa.* ' I .aid sdns .~transfom la traducció 
en una creació, puh que és, volgudament, una 
re-aeació tema. Fins al punt que Albert M%?&<p<2 'Znclo'iue laL biografia" d i  
C&f&d. ba.c$í :$$~$:n@ &, desmhtiri si 
e&@ 'ue 'aq e$& d~~~seii''-&-{a& i Nabf r d$J&k$í?$€Ff;63-pbi'd- Ir‘ m s  .~8h&U"ts 

*? P - 5 3 ~ ,  fJ4;s 1. <. 
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de la nostra llengua en el segle vint.»' Jus- 
tament, amb aquesta darrera afirmació arri- 
km a una tercera forma de la consideració 
d'obres anteriors per a la creació literhia. Nabi 
és ,una re-consideració del tema bíblic de 
Jonhs. Així ens ho expressa Gabriel Ferra- 
ter al prbleg del poema de Carner: «Dels 
quaranta-vuit versicles del relat bíblic, Car- 
ner n'ha tret el material per a quatre de les 
deu parts o cants del seu, pdema: els cants 
tercer i quart, i els ser6 i vuith, que corres- 
ponen respectivament als quatre capftols en 
qub es divideix el Llibre de Jonii~.»~ La 
forma amb que Carncr s'aproxha al pers& 
natge central del Nabf, ens porta més aviat 
a la interpretació que Estellés ens dóna d'Ho- 
raci que no pas a la de Costa i Llobera, car 
tant Carner corn Esteliés pretenen la imita- 
ció a través de la identificació amb el perso- 
natge que tracten. mectivament, a B  que 
atreu t la pniija del poeta de Mallorca no és 
precisament Sactitud vital dsHoraci, ans les 
formes poetiques que aquest traspassh de 
Gr& a Roma: 

Ara tolera que una n2i atrevida 
passi a mon poble la que ab tal fortuna 

' 

tu transportares al solar de Roma 
dtara grega. 

tal i corn ens expressa tot just comenpt el 
poema. Quines són les causes d'aquest enfo- 
cament? D'entrada podr í a  dir que respon 
a, un -gust general de Sepoca (la preocupació 
per la forma és directament entroncada en 
les Odi barbare,. que Carducci havia publicat 
feia.,poc a Italia, ,i. hi havia intentat l'apro- 
ximació als ritmes ,d&sics Ilatins), perb no 
6s solament .aquest fet.. Si fa nocfa, en els 
mateixos moments-en que .Costa i Llobera co- 
menw de-gestar el r e d  (l'any 1879 escriu 
la primers oda, A Horaci), aquest sofreix una 
crisi religiosa. Aixf, el rerafons de paganis- 
me que es troba subjacent en l'obra d'Horaci 
(com també el llibre que l'ha inddt a inten- 
tar I'aproximació als metres antics, Odi bar- 
bare) deu preocupar profundarnent el pri- 
mer dels imitadors del clhsic. Si l'imitador 
és conseqüent fins a SÚ1tim extrem, la seva 
obra corre=$ sp@ de respirar< el mateix ate 
que l'obra inspiradora (com, posem per cas, 
respira i'obra de Carducci). 1 aquest fet pro- 
dueix e1 dubte .en Costa si Llobera, el qual 
acaba estripant el fuií que contenia l'oda A 
Horaci. De tota manera, Rubió i Lluch, íntim 
amic del poeta malidrqui ja- n'havia enidada 
una ,copia a, Men$nd~ y Pelayo, el ual la 
q iflcioute. én ~.qstu$, qotacio ep %spaña, 
@ny' 1885; :ysa -que produi,qiik *$sgust mor- 

.4'' &. í-&& ~ d r f ~ s  %bar' (Baiceloha 19631, 
p> 30.' ' l  " . ,  

-5 .  ' Cf. G. I?RRRATBR, Prblhg, dins J. CARNBR, 
CNuBf. ,Edicions 62 03'arcel~a 1971). , 
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me a Costa i Llobera. Posteriorment, aquest 
se'n va a Roma a prosseguir els estudis ecle- 
siastics. Mentrestant, Menéndez y Pelayo co- 
menta a Rubió i Lluch la carta que Costa 
li havia enviat a propbsit de la publicació 
de la seva oda: uLamend sus excesiuos es- 
crúpulos y nada mús. Pero ya se irá curando 
de ellos en Roma., I Rubió ens diu en un 
article a propbsit de Costa i Llobera: uEn 
efecte; alií la contemplació diaria dels grans 
monuments de I'Esglesia, inspirats pel Re- 
naxement, y de les obres c a p a  de fa civi- 
lisació clissica curosament conservades pels 
Papes: en un mot, l'espectacle corprenedor 
de la tiara pontificia, cenyida ab la garlanda 
de les Gracies, li féu una impressió profun- 
da. Feya poch temps cabalment, que aquell 
gran Lleó XIII, del qual ab tanta admira- 
ció m'escrivia, havia volgut celebrar, sota la 
seva iniciativa, el XIX centenari de Virgili, 
del cantor grandiós i tendre alhora, que havia 
fascinat al auster Dant, y fet vessar llhgrimes 
a Sant Agustí. // Fou des de Roma, en De- 
sembre de 1888, tres mesos després de la 
seva consagració sacerdotal, que'm demanava 
que li remetés una copia de la seva Oda a 
Horaci, de la qual n'havia destruhit l'origi- 
nal (...) #Ja veus, me deya, com Roma m'ha 
fet tolerant! "B * 

Ara, tot i tenir en compte que la Roma 
viscuda per Costa i Llobera havia operat 
damunt el seu concepte de I'antiguitat, no tro- 
barem en les Horacianes cap element que pu- 
gui ser considerat heterodox des del punt de 
vista religiós. I, per si hi pogués ser obser- 
vat per algú, t6 cura de remarcar Clarament 
les seves intencions en el prbleg del Ebre. 
Duna banda, l'intent va gairebé només adre- 
p t  a proporcionar a la nostra literatura la 
forma modaca que havia obtingut Horaci 
per a la literatura Ilatina: u...no esd de més 
que qualcun intenti la introducció de formes 
nobles i gentils aqd  no usades, majorment ara 
que s'introdueix tota mena de versificació, fins 
la més amorfa. Me sembla que no és maisa 
ni inútil per a l'idioma exercitar-10 dins la 
cbsica palestra al joc de les antigues estro- 
fes ,~  Per uq altre cantó, creu que cal fer cons- 
tar explicitament ai prbleg que cap espe- 
rit de paganisme no ha imbuit Ia seva obra, i 
ho acaba amb una professió de fe: <<Per ma 
part, si he conseguit refet la semblanp, en- 
car que remota, de la lira dssica, no sols 
per les formes externes, sinó per l'estre que 
les anima, en quant és compatible amb la 
meva significaci6 i la meva fe cristiana, ja 
em ,donar&, per ben pagat &aquesta prova., ' 

., k.' A. Rmrd I LLUCH, Alguns recorts perso- 
dats me& de moss& Costa, *Catalana,, VI (1922), 
PS. 481-482. 
1. M. COSTA I LLORBDA, Obres completes, Ed. 

Selecta (Barcelona 1947), ps. 109-110. 

En oposiaó amb tot aquest concepte de 
l'art, les Horacianes de Vicent Andrb Es- 
t a &  volen venir a parlar de l'home en la 
seva totalitat. Així, podriem dir que BsteW 
em presenta I'ualtre Horacin, el que no co- 
neixiem en la nostra litetatuta i que, tanma- 
teix, no deixa de ser més autsntic. La preocu- 
pació d'aquest ja no és la de I'emulació del 
poeta llatí en la forma bella Estellés ha vol- 
gut sentir-se SHoraci iiati i valencii a u h t k .  
En una paraula, ha aconseguit d'assumir la 
formulau6 que I'any 1925 un altre vaienda, 
J. Garda i Girona, proporciona des del uBo- 
ledn de la Sociedad Castellonense de Cultu- 
ra,: <<Primer de tot diré, que'l fi, 10 scopus 
d'aquestes traduccions a nostra llengua, en 
esta secció del Jardi ZHoraci, es fer un Ho- 
raci valencici (...) Un Horaci tai com es, no 
llevantli ni ficantli ni mudantli res de 10 
principal (. . .) Aixb si, Horaci vestit a la va- 
lenciana, que's deixe escoltar i entendre en 
10s vocables, giros y maneres que jo dpia tro- 
bar més pr6pies i U&es de la nostra h- 
gua:~' Entss aixi Horací, EstdCs parla als 
antlcs com si fossin contemporanis, i als mo- 
derns com si visquessin el mateix moment 
d'Horaci, de Virgili, d'Ovidi, de Safo, per- 
que I'objecte de la creació (la d'Horací o la 
de Vicent Andrés Estellés, tant se vaI) és els 
personatges que envolten el poeta. Així, a vol- 
tes tindrem un Estellés-Horaá (ja que el 
primer s'ha atansat a I'sppoca &sica) i a vol- 
tes un Horau-Estellés, puix que el primer viu 
entre nosaitres. En una paraula, Socupa& 
d'Estellés va molt més enlla de la simple imi- 
tació de les formes dz Sautor llatí. Confós 
amb ell mateix, li agrada d'escríure els poe- 
mes que tai volta aquest havia d'haver adre- 
pt ai seu pare; identificat amb ell, es veu amb 
cor, per fi, de judicar la posteritat. 

Tot aquest seguit #afirmacions contra- 
posen la concepció de Vicent Andrés Este- 
llés a la de Costa i Llobera, al qual, potser, 
fa referhcia el poema LVI: 

jo defensava I'allioli, 
aquella sabor, la seua tr&mula solidesa. 
tu, al contrari, defensaves la maionesa 
adduint testimonis cultíssims de gomets. 
t'he de dir, maigrat tot, que la maionesa 
6 sols un allioii que va eixir maric6. 

D'una banda, és clara I'oposició personal 
del poeta de Burjassot a un altre que defen- 
sava la maionesa uadduint testimonis cultís- 
sims de gourmets,, com podria ser 1 ' 6 -  
dó de Costa i Llobera: uno esta de més que 
qualcun intenti la introducció de formes no- 
bles i gentils aquí no usades,, o <Me sem- 
bla que no és maisa ni inútil pet a l'idioma 

8. S. GARCIA GIRONA, Unes apl icdom,  *BO- 
leth de la Sociedad Casteiionense de Culturaw, 
VI (1925), p. 269. 
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exeratar-lo dins la ciassica paiestra ai. joc ae 
les antigues estrofes* (fragments del prbleg a 
les Horacianes). D'una altra banda, i'allioli, 
defensat per Estellés, constitueix un element 
mascle enfront de la maionesa (considerada, 
vulgarment, d'origen iilenc), que no és res 
m6s que «un allioli que va eixir maricó*. 
Entes així el món de les H~racianes de Vi- 
cent Aries Estellés, costara poc de veme que 
allbque menys preocupa el nosae autor 4s la 
forma. A partir d'una concepció mascle del 
món horaciA.(amb tots els ingredients de pa- 
ganisfne, epicureisme, etc.), Estellés s'hi afo- 
na fins a sentir-se Horaa mateix. 

De fet, ja al primer volurn de les obres 
completes, Recomane tenebres (Valhcia 1972) 
havia publicat Estellés El llibre -primer de les 
.?glogues, on uns personatges amb noms grecs 
i llatins dialogaven de temes quotidians de 
tots els ternps. L'entroncament d'aquests poe- 
mes amb els de Garcilaso és, corn indica Fus- 
ter, evident. Perb en úItim terme tambC mi -  
ba als versos de V i r a  del qual, corn dels 
classics llatins en general,$ Estellés 6s un gran 
entusiasta. 

2stellés, Horaci i Suetoni 

Una bona part dels poemes de les Hora- 
cianes s6n originats per la vida d'Horaci que 
ens ha llegat Suetoni (que donem, traduida, 
al final del treball). Estellés, que creu des- 
mesurades les suposicions que Suetoni fa de 
la $da d'Horaci, .no se sap estar d'insultar- 
lo en més dVuna ocasió: . -  

+? , " . XXVI ;' . ? 

suetoni, cabró. 

tu sibies ben bé el que fou el meu pare, 
un pcscatejl h d  péls carrers de venus 

u ho sabies ben bé i t'ho vares callar. 

Ira rebrde'aqueiles nits meues d'estudiant. 

~r amb el b r a ~ ! ~ . > ~  De fet, el mateix Horaci 
i'havia descrit corn a uilibert* i corn a upos- 
seidor d'una petita terra», d'origen, doncs, 
humil. Sigui corn sigui, Estellés, tamb6 d'o- 
rigen humil, corn ho comenta al Llibre de me- 
ravelles, al poema L'ofici: 

Venies d'una llarga famílía de forners 
i a tu t'agradaria ser fomer, corn els teus, 
i entrar feixos de lienya de pinassa en el forn. .................................... 
AUo que mis t'agrada, d'on et vénen els 

[versos, 
els arraps en la carn, aquells dies salvatges 
quan entraves els feixos de pinassa en el forn. 

es complau a fer ressaltar aquesta figura hu- 
mil del pare, tant se val que sigui fomer o 
peixater, del qual diu: 

XII 

molt dec al meu pare, que em va dur a una 
[escola de roma, 

molt li deu la cultura occidental i cristiana. 

perqd ha tingut cura de la formació del seu 
f a ,  perqu2 és un home ind te ,  perb intuitiu, 
i és sempre darrera la taula del poeta, quan 
aquest escriu, perqd l'home que té a les es- 
patlles, el pare, és, en definitiva, qui l'ha 
ensenyat de parlar, aqueil que li ha indicat 
el nom de cada cosa en el liad més viu del 
m6n: 

LVIII 

pare, us recorde molt. 
em dúieu de la m&, m'amostraveu 
la vivacitat dels carrers. 
tot tenia el seu nom, 
no hi havia cap cosa que no tinguCs 
i v6s sabíeu tots els noms. 

el m6n, 

un nom 

.............................. 
aixb es diu un rajo1 
i d b  una cadernera. 

ho dkieu pel seu nom corn si ho diguéssíu tot 
jo no entenia res, p c b  m'agradava escoltar- 

[vos, 
aquella segLretat amb qu& deieu: a$ 6. 

i en el record reviuen tot sovint, en la se- 
va 'humilitat. les escenes afectuoses i els de- 
t d s  casolans: 

amb quina delfaa torrava una sardina i anava 
[pessigant-la ben a poquet a  p.^. 

perquk és la mateixa imatge de la senziiiesa, 
i, t d  volta, de l'aurea mediocritas ámb quk 
somil Horaci tota la vida. Per aixb no se sap 
estar, encara, en una altra ocasió de fer re- 
trets a Suetoni: 

Notes 



tnas aemorat moldssim referint 
que el meu pare fou pescater. 

escolta, fili de puta, 
si em pensaves fer dany anaves ben errat. 

no has tingut la delicadesa que tingué el ca- 
[nonge riber, 

que ho va dir tot i tot ho va comprendre. 

el meu pare fou Ebert, i és de veres. va exer- 
[cir de pescater, i 6s de veres. 

són dades ben sabudej. 

i qui fou el teu pare? 
pots tu orientar-m'hi? 

ni la teua mare sabria dir-t'ho, enffbada 
[sempre a la W e g a .  

Atacs desmesurats a la persona de Sueto- 
ni, que, de segur, no sabria aguantar i que, 
per tant, fan suposar que amaga, corn el pare 
d'Horaci, aigun personatge actual. 

L'autor de les Vitae duodecim Caesarum, 
que tant blasma EsteUes, va viure entre 75 i 
160 d. C., aproximadament. Pentre les vi- 
des d'Horaci que ens han pervingut, la de 
Suetoni és la més fiable, car en redactar-la po- 
dia comptar amb els arxius que contenien les 
cartes de Mecenas i d'August, de les quals 
ens mostra alguns fragments i que constituei- 
xen un element de primer ordre per cone'ier 
de prop la vida del poeta Uad. Ara bé, la pro- 
ximitat histbrica dels moments en que viuen 
Horaci i Suetoni produeix que el biograf se 
serveixi tant dels mat&ials objectius corn dels 
subjectius (i potser desviats) entorn de la 
vida del poeta. Així, en el text de Suetoni 
és f h d  de distingir allo que aquest dóna corn 
a comprovat de tot ailb que ha sentit dir. En 
aquest d k e r  cas, se serveix sempre d'ex- 
pressions corn ara uhom &u», ucontenp, etc., 
aclaridores, potser, de certs aspectes de la vida 
del poeta. 

Esteiíés, convertit, d'entrada, en Horaa del 
segle XX, es posa a judicar la trista imatge 
que Suetoni (en els apartats precedits de les 
expressions udiuenu, uhom anta», etc.) ha 
volgut donar del classic iíatí a la posteritat. 
1' 6s a o l t  prolix en la' refutauó de cadascun 
dels punts dubtosos. Ara, arriba al moment 
illgid tquan Suetoni toca el punt de les res 
venereas.& Efectivarnent, aquest descriu Ho- 
raci .com un viciós: uDiuen que en qüestió 
d'amor foii molt dissolut; car hom conta que 
tenia barjaules distribuides en una habitacid 
plena, d'espilis, per tai que, onsevulla que mi- 
rés. li\:fos present la imatge ,dels coit.» Afir- 
macions contestades per Ese*: 
- rb - e .  

hos .gosatg descriure la meuas casa. 

no ho has fet amb aqueil a t i l  vagament no- 
Cble que fíns a les shtires més punyents és costum. 

ho has fet aturant-te en menudencia. 

per exemple, 
aquella disposiaó deis espills a casa meua, 
referint que obda ai meu desig de veme 
els m a s  amics amb les meues amigues 
mentre que passejava jo. 

(-1 
o bé: 

¿quina cosa millor pot fer un horne 
oue tenir a la seua casa 
Uíts per a les pareiks que els necessiten ... 

(m) 
o bé, encara: 

m'has comparat al doctor ward, 
que vigilava els coíts de les seues pupiHes, 
christine keeler, mandy rice, 
el seu comportament, 
les seues practiques, 
les seues amistats, 
a través d'un espiíi. 

(m) , 

per acabar comparant la versió de Suetoni amb 
la vida que ens ofereix U. Riber: - 

escolta, fill de puta, 
si em pensaves fer dany anaves ben &at. 
no has tingut la delicadesa que tingué el i 

[nonge riber, 
que ho va dir tot i tot ho va mmprendre. 

perquh, de fet, la vida d'Horaci conftdona- 
da pel canonge Riber, delicada i.comprensi- 
va, sense adrnee en cap moment els ju; 
di& bruts de Suetoni, dóna, a voltes, una 
imatge pintoresca del nos& autor? 

El mdn literari en les Horacianes 

Tractant-se d'un recull de poemes amb una 
invocació contínua a Horaa, el nos* poe- 
ta no ha pogut estar-se, corn tampoc no se'n 
pogué estar el poeta Ilatí, de fer un vol d'ins- 
pecció entorn de la literatura contempod- 
nia. AM, doncs, Estellés-Horaci parla de Vir- 

9. U. Rimt publid. en mHaboraci6 amb 
1. RrsAs, Horaci, Sdtires i EpLFtolesí Barcelona, 
Fundaci6 Bernat Metge (1927). Per tal corn sé 
positivament que ha influit en l'obra de Vicent 
Andr6s Estellés em cal esmentar la versi6 &- 
tellana, prologada pel mateix 
to Horado Flaco, O&, r ip  
tolas, Bd. Aguilar (Madrid 1 
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giii, .d'Ovidi, de Suetoni, de Safo,. de Mece- 
nas-i d'August, indistintament (tot i tenir 
en~,compte que: pertanyen a- hpoques dife- 
rents). 1 aihora, al costat matek dels paso- 
natges del; m6n ~antic, s6n presentats els 
amics, la circumsthaa que envolta el nostre 
Horaci-Estellés, com un eco de les arnistats 
i, les circumsthcies -del poeta Uad. 

Entrats;,doncs, en el m6n antic, 6s pale- 
sa, en primer pla,,la ja tbpi? amistat entre 
Horaa i Vigiii, tamhé recolhda en les Ho- 
raciatres per Costa i Llobera, que exclamava 
en un dels seus poemes: 

2 

Oh suavissim, immortal poeta! 
Mitat d e  1s-imeva gnima e t  'diria,. 
corn un jom te wé l'amic Hora d... 

..i_ 

&.-qui, Estdés gisa acostar-se més, fins 
amibar a prendre el seu tracte un micter 
més confidenaal, idhuc en els aspectes l i te  
raris. Recordem, per exemple, com li predíu 
el futur que espera*-a la Bucblica N. Jíi fa 
noW, acau ,d20rella, que li portara problemes: - - -  

A . a. 

et dura maldecaps, virgili, , 
aquesta nova doga.  J 

no t'adones bé d'allo que has fet. ' , . 
I , ,  r , 

has torcit el misteri. 
... ... ... ... ... ... ... e.. .. ... 
els uns di&: pkla del; char. . - . 
els altres: parla d'uii- déu .Únic+. . . j 

que val es el mist@,.31'i.: ' r  i'(f - 2 ; ' ~  

>m+&-&a~&cy , ' <-- .:rY? 1-1: ip&bmf:1:4asas i-.dda!jilA PL ; 3 , -  t..' i * 
.x?c:!x 3Z<WH, 
no :iai:.tocfueszjg; m&s;=:&@j%&&-m&. !si7 

\-1) 
y.i:#y2;:ix> *+ F: f, &&>il? E? ,::? 5 -  ; : -: 

;~r:ref&e,~' acIt&taegcdgpdsia6 -*Wa 
-$C'd<,.el.x d e n t .  r a'm ' nou -or&e 5% se&~*j&sai~+s <h &is- 

tiana. D & W ~  ~rofecih.~del n7aíXenient del 

D'altres vegades 6s uri simple vers el que 
ens porta el record de V i r a .  Per exemple: 

davalle lentament del cim a casa 
(XLI) 

sens dubte s'endu el lector a I'evocaci6 de la 
poesia bucblica. 

Tota una &a serie de poGmes introduei- 
xen a la consideració dels personatges del 
m6n antic. Aixi. amb exposicions ad6s de 
caire literari, adés de cairi juganer, ens por- 
ten davant Ovidi: 

la meua pobra brutedat diiiria em 'suggereix 
[una elegia, 

si voleu, una pbntica, que diria'l'ovidi. 

per cert, no si? res d'ell. 
vaig veurerahir l a  seua dona; 
ella fingia intahs per una cistella, com si no 

,, i ., a Jem volgués veure, 

parlar amb ' &. . '- , : (VI) 

A voltes s6n referhcies literaries pura- 
ment: . , 

Ir 1 

. ~ u j a $ - U u n a , ~  
com en k&ta ' elejgia -. l'qvidi.. . f i  ; (XLI) 

.>"'Y <. +, 2' .L - 
i5nnma: ' t *  2 ,  : 
- e ' - 1 _ -  , , < >  

-zrxp - - ' ., .e& diírertien les 
aniabl&s'-&Ases ^de lyoviidi, el pobk, 

' 

& f & & ? f i r * ' t  f&s'-f& fot '& ' dhs  , ? & '  

Hés~WFo1eiits;'ipf?~jo 16 Ko -hauria ' 
~ á & t - t f ~ i 4 ~ ~ ~ ; ~ ~ g ~ f i ~ f &  a&$- pu&r. 

:!it firV.fifi i p i t ~  -? . 
1:c -2 :e!, -1 .* :-, 4 6 , <  : , ' (LV) 

tefeir~h'i it rm?r izmát2ria Que, *égons cs ' fa- 
ma, fou la causa d e , I ' q  del' poeta de Sul- 
mona. -- z ., 

- A p$t  Xels dos po8es confdporaniw amb 
algi$a d&i6, áfnes, a Meceha6 (m), parla 
en diverses ocasions de la poetessa gtega, Safo. 
AdéS:%voi@t* &ll*'@ui; v@ós;- " ' 
' 2  . 2 + - - L .  t 

- -' - - 
' * %  , * - c . ,  5 : 2 .  ! ; A -  $ k:, .. > 

&féi,&difant *a :com~osició a:glossar, la vida 
i $qbraY ciq la 1 poetessa que taii fragmentafia- 
ment,;,&ns ha, conservat (detall que tarnfioc 
p e a  desa~erq=but.d nostre autorj que ho. fa 
gal&s:i,enen un, .versi 9h0, cariviariac. tot p u  . un 
ygs ,rpmput. de-;safo>~, al. poema <VIL), remrú- 
cante ta&&& avatars ,a-* ,es veud sotmesa 
d&rg;&&~hist& hterBria:(t.t @el que es 
r&& $9, la g  #wa+biografia t &m. a la ;tr&duc- 
a 6 d e  ia-sey~+:~ob~g)i ,, _ A; , -t. ,  .. :- 

D'una altra banda, passant a I'hpoca ac- 
- tual? el poetazde? B,urjassqt .fa refeilhcia,,:tam- 



m'estime molt, de bon mati, treballar u 
Chort, . les bledes, les iletugues. els raves, les toma- 
Iques; 

regue els breus soles d pOahdes lentes, 
arenque les brosses nocives. 

he pogut viure simplement 
a, un Ilibre- en una amable i ponderada mitjania, 

. . . . conceptes que es troben, al cap i a la fi, amb 
El' cehe  de ~ k e n a s ,  dona, ha passat el carpe &: 

de Roma, de l'imperi, a l 'hbit  del País Ya- 
lencia, sense les idees mestres que portaren aquest &un moment fu@ser, 
Horaa i Virgiii a coHábora a l'expansió . i  pero terrible-t conmet'. . . 
aferrnam~t de la idea política d'August, ped  . , 

amb , .ws noms concrets abocats .a l'alt ideal que teñen el suprek résso de la doatina i& 
de la supesviv&ncia nacional. &a, com és pales, la $entrada, a l  primer 

póema del r d :  , , 

, . 
HOY*, i l'epicure&t? . . res no m'agrada tant 

@m --me d'oli cm 
Ja abang .comentave& 4ue Costa i Uobe- el pimentó toriat, tal@ eri .tires. 



MBNDIX:  Viaa a-noract, ae u. meto1 

- 'Q. Horaa 'Hac, venusí, fill d'un llibert i 
recaptador d e  contribucions, tal corn conta 
éll,, petb, segons hom aeu, fi d'un peixa- 
ter, tal corn algú ,li havia recrirninat en un 
altercat: «Que vegades que he vist el teu 
pare mocant-se aníb el brac!», convotat a la 
guerra .de. Filipos pel general Marc Bnitus, 
obafi'bé "el c k e c  de tribú militar; un cop 
ve$& el, seu bhdol, havent obtingut el 
pkrd6, va comprar ,un lloc d'escrivent de la 
qüestoria. 
- ,, _Pgsentat ,de bon primer a Mecenas i des- 
prés a August, .ocupa un lloc gens mediocre 
en l'amistat d'ambdós. 

Com l'estima Mecenas aueda ~ r o u  testi- 
moniat en aquell epigrama: 

aci, si no ckeus que t'estimo més 
la meva propia carn, observa 

corn esta d'amagrit el teu amic. 

)erb encara amb iudicis més extrkms en aquest 
elogi adrecat a August: ~Recorda't del meu 
Hora% l?íac!p 
*2'*August t h b é  li oferí un c&c d'escri- 
vent. En d6na mostres en un escrit'a Mece- 
nas: «Abans jo mateix em bastava per escriu- 
re cates als amics; ara que esti'c molt, ocupai 
i fatigat, vuli qabassar-te el meu Hoiau. Ai- 
xí, doncs, vin'dra des' 'd'aquesta taüla pafasi- . . . . .  

- I -  i 6 - 
., A.,.y~p i $.de- :i : ~ t - ,  - > g 3 h j  

1. La traducd de lajLVi& -.dlHor@i,, [ redac- 
tada Der Suetoni (75-160' d.c.. a~roxirnadament), 
s'ha fet indispensable davant e i  fet que Vicent 
G d d s  E s G ~ ~ S  lh .feia <e£er&cia en mes d'una -- -- &" 

ocasi6 en les H~racianj.~~ 
Cxl%t'"i . així, hi ha algun +&ni el ' tekt 'llatf 
&3i~&refx fe'cturksrdiferentk sebns eis ñibiegs 
i u e  Ifh$n-est@lé?t.-At&d-que undlaquests punfs 
6sff6l qub"fa-:ref&ncia a(les res venere&, .de 
les quals tan profusameni parla rVicent Andrés 
Esteli6s. caldr&:,considerat les dues possibilitats. 
Segons els cbdexs, Ilegim: eAd res venereas tn- 
temperaytior traditur; nam specuiato cubiculo 
schrta ;¿ ldÚr habuisse disposita ut quocumque 
@&bset' ibi ei imago coitw referreturr; aixb 
és: :í)iuenaque en qüesti6 &amor fou molt dis- 
solufi car -hom conta-'que tenia barjaules dis- 
tiibides kn~iína-habitació. plena d'espilis. per 
tal 'que onsevd+que , mirés li, £os- present la 
imatge del cojb.a-~En-wnvj,-:els editors donen 
una altra versi6: aAd res -venereas intemveran- 
tior . Jraditur;:, specula foto cubiculo: scor- 
tans"d&ifÜZ =&se disposita ita ut quocum- 
lue respexisset sibi ei imago coitus referretur~; 
5s a .dir< aDiuen que en qüesti6 d'amor fou molt 
iissolut; car hom muta que mentre fornicava 
:enía.sspilis disposats per tota lJhabitaci6 per 
tal que onsevulla que mirés li £os retornada la 
imatge del coit .~ De fet, perb, la lectura d'Es- 
tellés co&pon a la primera i 6s. per tan5;'aques- 
ta la que hem deixat en la traducdd. - 

li 

tica cap al meu palau, i ens ajudarh a escriu- 
re cartes». Perb no s'enutjh gens amb ell, que 
ho refush, ni deixa d'oferir-li la seva amis- 
tat. Resten lletres de les quals he triat aquests 
fragments a manera de prova: «Pren-te qualse- 
vol dret amb mi, corn si fossis convidat meu; 
actuaries rectament i no sense ra6, puix que 
he. volgut que les meves relacions amb tu si- 

aixb, si podia ésser fet <per a la teva sa- 
nt» i encara: «Podrhs sentir també del meu Y; 
Septimi quin record tinc de tu; car s'escaigué 
que en la seva presencia vaig fer esment de 
tu. 1 si tu, superb, vas menysprear la meva 
amistat, no per aixb també jo t'he tornat or- 
gull per orgull». A mes, tot sovint, entre d'al- 
tres plasenteries, I'anomena upinzell netís- 
sim» i «homenet eleeqant», i l'enriquí amb 
gran liberalitat. Elogib tant els seus esaits i 
cregué que havien de rornandre perpetuament, 
que no solament li demana que compongués el 
Carmen Saeculare sin6 també que celebrés la 
victoria Vindelica deaTiberi i Dms, gendres 
seus, i per aixb, al cap de forca temps, 1'0- 
bligh a afe& un quart llibfe als tres' de le; 
odes; després d'haver llegit algúnes Sdtires, 
no havent-hi cap referhua a ell, se li quei- 
xh així: ~Shpigues que estic enrabiat amb tu, 
perque entre tants escrits d'aquest genere no 
parles gens de mi; que potser penses que en 
la posteritat sera dolént per a tu que es vegi 
qué has estat amic meu?» 1 li va arrencar una 
~ ó m g ~ S i a 6 ~ 4 ~ e  cóme.tqair 
--- '> - * - a  

., ;* 1- 7 !>b, ,, - 
~&?*'.t6i isbli$$aiites 

- [feixucs, 
~r?jle&is . , I tU? ainb l=s ; d e s ,  9 *b ,els 

' ? - [teus costums l'honores, 
i '&~b les lleis la  millor re^,' faiia'un' tdd al bé 

':" [pÚbF, 
si amb, un llvg p&lairient, oh Cesar,-- temps 

-1 * 

' I J.. ,. . . - [et ' robava, 

' ' Fou %a& i obes d'aspecte corporal, ' tal 
corn es dessu  ell mateix 'en les,Sdtiris.i csm 
ho fa August eq aquesta"Iletrain«Onisi, em du- 
jpé el teú jlibnt 1; $Q més 'que sigui .petit, 
en' judicar-lo; m'iighda. Em sembla que tems 
que els altres Ebres teus siguin més,& grans 
que no és aqupt, Peib a tu et falta alqhri? 
i no et falta cos. ,Aa~convindrh que,escn- 
guis en un sextariol 3' per tal que el rotlio del 
teu llibre sigui inflat, tal corn ho 6s el teu 
ventre.~ 

2. Aquesta obra d8Horaci pbrta, en l'original 
liati, el tito1 de Sermones, o sigui, Converses. 
Dono la traducció Sdtires per tal corn actual- 
ment l'obra 6s coneguda amb aquest nom. 

3. Una-mena de* got petit. 



Diuen que en qüestió d'amor fou dissolut; 
car hom conta que tenia barjades distribui- 
des en una habitació plena d'espills, per tal 
que onsevulla que mirés li fos presentada la 
imatge del coit. 

Visqué molt en el recés del seu camp 
Sabí o Tiburtí, i hom mostra una casa seva 
prop del bosquet de Tiburn. M'han pervin- 
gut a mans uns versos elegíacs, amb el seu 
nom, i una lletra en prosa com demanant 
recomanació a Mecenas, pero crec que tots dos 
escrits són falsos; car els versos elegíacs s6n 
vulgars i la lletra fins 1 tot obscura, vici que 
no tenia en absolut. 

Va néixer el dia 6 abans dels Idus de 

desembre, dyant el consolat de L. Cota i de 
L. Torquat; morí el día 5 abans de les Ca- 
lendes de desembre, durant el consolat de 
G. Marci Censorí i de G. Asini Gal: cinquan- 
ta-nou dies després que morí Mecenas, quan 
tenia cinquanta-set anys, havent designat pií- 
blicament August com a hereu, war el riipid 
atac de la malaltia no dona temps per lega- 
litzar les taules de testament. Li feren fune- 
rals i 17enterraren a Esquílies, al costat de la 
tomba de Mecenas. 

Trad. J. M. 
4. El 8 de desembre del 65 a.c. 
5. El 27 de novembre del 8 a.c. 




