Carles Riba i l'adaptació de l'heximetre al catala
en la seva traducció de l'«Odissea»
per

yordi Cors i Meya

En una lectura atenta hom pot comprovar que l'extraordiniiria qualitat de
la segona versió de I'Odissea duta a terme per Riba es fa ben manifesta igualment des d'una perspectiva formal: no tan sols la categoria del llenguatge catala
emprat i la fidelitat al contingut de l'original esdevenen remarcables, sinó també
la forma precisa d'usar una norma de versificació catalana manllevada d'aquella
que s'utilitza en el poema grec. En altres llocs ja he tingut ocasió de posar en
relleu la qualitat de fons mencionada, literaria i inseparable alhora de la literalitat, la qual no resta altrament enfosquida, ni en el seu conjunt ni en la seva
profusió de detalls positius, per les crítiques concretes que poden formular-se
a determinades solucions adoptades pel traductor, a la vegada poeta i filbleg,
durant l'hplia i intensa labor de revisió i de refosa.' Ara bé, malgrat l'existencia de diversos treballs precedents d'indubtable interes, val a dir que, tanmateix,
convé encara aprofundir a part i detingudament l'altra qüestió solament apuntada al principi, és a dir, la vdua de l'específica aportació metrica ribiana, tot
mirant d'escatir les característiques de la seva adaptació de I'hexametre classic
a la nostra llengua en traduir I'obra d'Homer. Per aixb, com a contribució a
aquesta recerca, exposaré aquí els resultats obtinguts a partir de l'analisi de les
dades corresponents de la traducció de Riba que en configuren la versificació.
Eduard Valentí examina acuradament els aspectes metrics de la versió ribiana de l'epopeia homerica dins un article titulat L'adaptació catalana de l'hexdmetre en Maragall i en les traduccions de lJ«Odissea»de Carles Riba.2 Des d'un punt
1. Vid. J. CORSI MJWA,i u traduccid de l'«Odissea» per Carles Riba, «Actes del Simposi Carles Riba» (Barcelona 1986), ps. 61-71; ID., Troballes expressives i opcions discutibles en
la versi6 ribiana de I'Odissea, <<Faventia»,912 (1987), ps. 5-39.
2. «Estudis Romanics~,XI (1962), ps. 249-264; reproduit dins Els cl2ssics i la literatura
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de vista més general, Jaume Medina estudia el tema uns anys després en un altre
article, LJhexdmetre i el distic elegíac en la poesia ata lana.^ Ambdós autors destaquen d'una manera particular l'evolució soferta per Riba des de la traducció
en «perfectes» hexametres de Les Buc6liques de Virgili (any 1911) fins a la segona edició de I'Odi~sea.~
Posen de manifest, a l'inici de l'esmentada evolució,
la influencia que hi exerceix Maragail arran de publicar (l'any 1913) la seva
versió rítmica dels Himnes hom2ricsJ com explica el mateix Riba en els mots
preliminars de la primera edició de I'Odis~ea.~
Basant-me, doncs, en el canvi progressiu experimentat per Riba quant al seu
concepte, i efectiva realització, de l'adaptació al catala de l'hexametre, canvi ben
demostrat i, endemés, facil d'observar confrontant fragments d'kpoques distintes, ara vull limitar-me a prendre'n en consideració solament l'estadi final, fruit
admirable d'una llarga maduració de gairebé quaranta anys de labor poetica
lúcida i constant. En definitiva, he intentat d'esbrinar els criteris principals que
a la practica Riba ha seguit a l'hora de compondre formalment els hexametres
catalana moderna (Barcelona 1973), ps. 100-120. Les citacions seran fetes de la pubiicació
de I'any 1973.
3. «Els Marges*, núm. 14 (1978), ps. 3-30; cf. sobretot ps. 19-28.
4. La segona versió fou publicada Centrada en edició de bibliofil: HOMER,
LJOdissea,
novament trasliadada en versos catalans per Carles Riba, ornada amb gravats sobre fusta
D'E.-C. Ricart, 2 volums (Barcelona 1948). Després, amb un text gairebé identic, a I'edició
manual que continua trobant-se a les Ilibreries: HOMER,L.'Odissea, novament trasiladada en
versos catalans per Carles Riba (Barcelona 1953). Per tal de fer-ne més accessible la consulta, les citacions o refersncies de la mencionada segona versió o edició, convindri realitzar-les d'acord amb la publicació mes difosa de i'any 1953.
5. HOMER,Odissea, traducció de Carles Riba, vol. I (Barcelona [19191), ps. 9 i 11-13.
Riba expressa encara el seu reconeixement dedicant la swa traducció homerica a Joan Maragall (p. 15).
Endemés, sobre I'adaptació dels metres clksics, i concretament i'hexhetre, a la nostra
Ilengua, cal mencionar el trebail de Martí INGLESI PIJOAN,Estructuració dels versos llatins
en catald, dins M . MELENDRES,
L.'Esposa de I'Anyell (Tarragona 1965), ps. 511-528, esp.
ps. 511-521, on proposa tretze normes a les quals s'ha d'ajustar un hexhetre catalh a fi
d'esdevenir correcte (ps. 517-521). D'acord amb aquestes, i tal cona especifica en un exemple
d'incorrecció que addueix, molts dels hexhetres de Riba de la segona versió de i'Odissea
s'haurien de titilar d'incorreaes; ara M, si consideréssim la primera versió o els Himnes
homerics de Maragall, aleshores el nombre d'incorreccions seria incomptable. Em sembla un
treball interessant, pero de solucions massa tebriques i rígides; mis que pretende una adaptació de I'hexhetre classic al catala, en cerca de fet una estricta imitació.
Finalment, s'ha d'esmentar tarnbé un autor que propugna una visió del problema oposada
a la defensada per Ingles: Salvador Oliva, que representa d'alguna manera i'actuaiització
de la crítica de principis de segle relativa a la possibilitat d'adaptar els metres clhssin al
catala (pel que fa a la historia de tota aquesta qüestió, vid. Jaume MEDINA,mt. cit., ps. 3-19).
Arriba, en efecte, f i s i tot a negar la possibilitat d'una tal adaptació, en una obra de caricter general sobre metrica: Salvador OLIVA,Mktrica catalana (Barcelona 19801, ps. 1418
i 133-144 (esp. ps. 141-144). Ens en dóna motius tebrics, a partir de la corresponent competencia mstrica; la Uhstima és que la competencia metrica addulda només esta basada en
els models de vers catalans tradicionals i habituals, excloses precisament les adaptacions dels
metres d h i c s , actitud que I'ha de dur inevitablement a un cercle viciós. Tanmateix, considera almenys salvable la labor acomplerta p e ~Riba en aquest camp (p. 144). Cal afegir
que Salvador Oliva, en una altra obra posterior, Introducció a la mktrica (Barcelona 1986),
inclou una certa rectificació de la seva concepció precedent; al capdavall, ara sembla admetre
la validesa de l'adaptació dels models clissics (p. 91), pero manté alhora una tal mena
d'objescions o retidncies (ps. 91-92) que en resulta gairebé la mateixa posició negativa abans
apuntada. Darrerament ha publicat una segona edició revisada de la Introducció a la metrica
(Barcelona 19881, on, a i'apartat que ja a la primera edició tenia per tito1 «L'adaptació dels
models diissics», incorpora un conjunt de noves consideracions (ps. 93-96) per tal de defensar, aparentment amb la intenció de fer-ho amb més contundencia, la seva visió poc favorable
que estem comentant.
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de la segona versió odi~senca.~
A continuació, bo i dilucidant-ne la respectiva
importancia, els miré enunciant i comentant, mal que de vegades hagi de ser
necessariament d'una manera esquematica i poc fornida d'exemples.
S'ha de subratllar d'entrada que són uns criteris amplis, ja que permeten una
gran llibertat en la composició dels versos catalans. Alhora, pero, són criteris
exigents, perque pretenen respectar seriosament les característiques basiques de
l'heximetre clissic tot adaptant-les a la dinimica accentual i expresiva de la
nostra llengua i perque, una vegada establerts, hi és gairebé inexistent l'ús de
llicencies. La manera d'escatir-los i de pervenir a definir-ne el sentit i l'aplicació
ha estat simplement inductiva, a través de l'examen detingut de 2.786 versos>
Al final h e
un miler dels quals ha estat analitzat després més minuci~sament.~
portat a terme comprovacions sistematiques al líarg de la resta de I'obra, i no
hi he sabut ttobar cap detall insblit que contradigués els resultats obtinguts en

I

1

6. Com ens indica el mateix Riba, en tornar a traduir l'odissea hagué de reconsiderar
expressament els criteris que havia seguit a la primera versió: «Havia de replantejar-me
tots els problemes, de revisar tots els criteris, de ressenyar tots els mitjans~(p. 9). Aquest
programa exigent denota sens dubte una clara voluntat de procedir d'acord amb unes directrius
noves o, almenys, totalment revisades. 1 a20 comporta, naturalrnent, que també les de caire
metric han d'obeir a un tal intent precís de renovació, per més que és possible que algunes
no hagin estat traqades d'una manera explícita, sinó encomanades més aviat a la capacitat
intuitiva personal; és a dir, no s'ha de descartar que Riba potser no segueixi aquests criteris
o directrius amb plena consciencia que ho són, sinó deixant-se endur per la propia intuició
compositiva, dominada a base &una tasca pacient de bon ofici. Pero, sigui corn sigui, tant
és: de fet, els criteris resulten subjacents i efectius, i es distingeken sense gaire dificultat,
com de seguida veurem, si hom para atenció a descobrir-los.
Ara bé, i malgrat la possibilitat de tractar-se d'un afer en part intuitiu o espontani,
esdwé sorprenent que Riba a penes ens orienti sobre els dudits criteris específics que té
en compte a la segona versió. Succintament només declara: «He estat [quant a l'hexhetrel
infinitament més fidel que en la meva primera vetsió; pero no he dut el rigor a ultrawa:
per salvar valors rnés urgents, no he defugit mai que el meu v a s s'organitzés, dins uns
certs límits, "a la bhrbara" o segons tot el que la magnífica intensitat dels nostres accents
permet i compensa»; i unes linies abans: e . . . l'ús d'un metre de sis accents (comptant com
a tals, per a m& flexibilitat, els secundaris) distribuits en una alternanga i amb unes cesures
que almenys recordin les de I'heximetre hom&ric» (p. 14). No concreta res m&, mentre que
a la introducció a la primera edició havia estat molt rnés explícit. Allb que no &u, per tant,
convé examinar-ho directament a través de la traducció catalana a fi d'inferir-ne, puntualitzant:la, l'aplicació practica d'aquest critai general tebric exposat preliinarment sense concreclons.
7. Els corresponents ais cants 1, 6, 7, 8, 11 i 18, els quals contenen en conjunt deu
versos rnés que el respectiu text original: onze casos d'ampliació hexametrica, menys un
heximetre exclbs. La serie de 2.786 versos representa el 23
del total dels que componen
la traducció ribiana (12.128; és a dir, els 12.110 del text grec amb l'addiuó de les trenta
ampliacions hexametriques i la deducció de les dotze exclusions); 6s una mostra prou significativa. Pel que fa a la manca de coincidencia amb el nombre d'heximetres de I'original
homeric, vid. l'apartat «Opcions discutibles», 11 i 111 (ps. 27-39), de l'article que he publicat
a «Faventia» (1987) i que cito a la nota 1.
8. Els corresponents als 165 (cants 6 i 7) o 166 primers versos dels cants menuonats
a la nota anterior, afegint-hi els sis versos provinents dels sis casos d'ampliaciá hexametrica
que hi estan compresos. Fins i tot aquest nombre, percentualment inferior, és cinc vegades
superior al de la serie que fa servir E. Valentí a l seu article, doscents versos (art. cit.,
ps. 112-113; vid. també el quadre comparatiu i el cornentari següent, ps. 113-119). Val a dir
que doscents hexiimetres esdevenen sens dubte una selecciá massa petita i, pet aixb, inadequada com a mostra per a induir-ne conseqü&nciesd'una validesa acceptable en un poema
tan extens; a tot estirar, s'hi poden observar tendencies, endernés arnb moltes ilidncies o
excepcions. En canvi, un conjunt de mil versos ja fa possible apropar-nos a la consecució
de criteris objeaius -sobretot si se'n verifica posteriorment la vigencia- i ha de dur-nos
lluny d'imprecisions i de teories abstractes, principalment quan se'l completa amb la serie
més dilatada dels gairebé tres mil versos acabats d'esmentar.

l'analisi previa. Per tant, a la vista d'aquestes dades i mentre aitres recerques
no n'ofereixin de noves, crec que se'ls pot considerar uns criteris de caire mhtric
objectius i vAíids per a tota la segona versió ribiana de I'Odissea, ais quals s'ha
ajustat redment el traductor.

De primer descriuré uns quants criteris facilment observables, molt adequats
als trets característics de l'hexametre classic i admesos en general pels especialistes com a propis d'una bona adaptació; a més, el mateix Riba reconeix prou
clarament que els te presents quan compon. N'assenyalaré el contingut i l'abast,
pero no hi adduiré d'antuvi estadístiques, que no em semblen indicatives en
l'explicació d'aquests criteris concrets.
1. Versos de sis accents, separats per una s3laba dtona o dues

Es a dir, s6n versos de sis accents o temps marcats separats per una síllaba
iitona o dues o almenys no realitzades amb accent fonstic, bé que el tinguin
lexical o fonologic. Es tracta del criteri primordial i Riba no hi fa excepcions?
Sens dubte, va de callada que la tangible llibertat compositiva de que gaudeix
dins els límits accentuals mencionats, no se la restringeix pas, a l'hora d'alternar
les sSlabes tbniques i les iitones, mirant d'imitar mecinicament a cada heximetre
la respectiva distribució quantitativa adoptada per Homer. Hauria estat una fidelitat rígida i estreta, mentre que la fidelitat poetica deguda a l'original esdevé
en Riba decididament creadora i no resulta mai en absolut servil.
Convé recordar que l'hexametre cliissic consta de sis metres o peus; els quatre inicials poden ser indistintament dactils o espondeus, el cinque és dactil (de
vegades, rarament, pot ser espondeu), i el sise, espondeu o bé troqueu:

El temps fort o temps marcat (ictus, t e m e de valor musical, amb el signifisat b k i c de «cop», upercussió») es dóna en la primera síl.laba llarga de cada peu;
I'espondeuefectivament, també te un ritme descendent quan substitueix el diictil.
D'aquí ve que l'adaptació catalana comporti sis accents separats per una síllaba
Atana o dues (o, si més no, foneticament no accentuades, per més que tinguin
un accent lexical o fonolbgic), amb una altra d'afegida al final, després de l'accent
darrer. Així es destaca la coáacterhtica de la intensitat (o percussió) propia del
t a p s fort, deixant de banda, en cmvi, la diferensia entre síllabes Ilarguec i
breuus peque en catala la distinció en la quantioat siBdbica no és un tret prosbd i c a n a t rcllevmt .lo
9. M 6 endavant examinaré la possible presencia, en iioc de la rnés usual absencia,
d'una síliaba totalment Atona (no accentuada en absolut o, almenys, no realitzada amb accent
fonetic, mal que el tingui lexical o fonolbgic) abans del primer accent. Aixf mateix, després
de l'últim accent, I'esporAdica absencia de qualsevol d a b a o bé l'encara rnés inusual presencia de dues síüabes Atones (o, si rnés no, privades d'accent fonetic), en comptes de l'ordinAria presencia final d'una sola d a b a htona (o, almenys, no accentuada foneticament).
10. Arran d'aixb, per tal de fer servir els signes habituals de la metrica clAssica bo i
procurant que no s'ocasionin confusions en adaptar-ne l'ús a la metrica catalana, afegiré un
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2 . L'bedmetre espondaic

La distancia normal entre el cinqut i el sist accents és de dues síllabes itones (o, almenys, privades d'accent fonttic). És a dir, al cinqut peu hi ha gairebé
sempre un dactií. Ara bé, alguna vegada, si els mots o el ritme de l'expressió
ho demanen, la distancia pot ser tan sols d'una síllaba Atona (o, en tot cas, no
accentuada foneticament). És a dir, al cinque peu pot haver-hi també un espondeu," tal com ocorre dins el poema homeric en circumstincies semblants. L'hexhetre, llavors, s'anomena espondaic.
3 . Accents secundaris o de recolzament

Atesa la naturalitat del ritme binari i del ritme ternari, d'una oportuna síntesi dels quals esta constituit precisament l'hexametre, qualsevol seqütncia inicial de dues o tres síllabes atones, o bé media1 de tres a cinc síllabes atones, es
pot resoldre, i de fet es resol, dotant una d'aquestes síllabes d'un relleu prosbdic
peculiar. Representa una mena d'accentuació, no basada en la le~ica,'~
sinó me-

-

diacrític al signe (senyai de síliaba iiarg?) sempre que denoti una suaba desproveida d'icPUS, malgrat que sigui Ilarga, al peu clissic corresponent; és el cas, ja iuludit més m u n t ,
de la segona síliaba de l'espondeu. Així, si es vol utilitzar la nomenclatura cIissica, s'evitarh
la inexaczitud, en que incorren alguns autors, de mdondre, per exemple, un espondeu (J--)
amb UD tioqueu (su).Ententant d'acosiseguir, doncs, una major claredat, empraré des d'ara
?S
! sig.~ssegiirnts (vid., a m&, la nota 15):
sgaba tbNca realitzada am& a m n t fonkcic &im o irrenunciable a partir de9 recpectiu
a c m t Iexical, t e m p m r c r t eqeiivdent 3 1313 Uarga dooracla d'icttis (temps f o ~ d) e la
m2tna classia.
4 saaba htona o b4 sensg a m t fonetic (m&)
e:rcara que el ti?& Iexicd, tenps nomarca: equivalen: a xns Ilarga no dotada ZLtus (temps feble) d e la nGtrica &sica.
u s a a h atuta o M -.;e
occent fonetic (n\&iro) encara que el tbgui l e x h l , mps;nomsrmt eqaivalent a una b m (temps fcMe o intgrarit d'm temps feble) de la S r r i c a
cIassia.
Haig de pontualitzar finalment que, respecte a les refetsnicies fetes a I'accent czt& i a
1s que Bli d r 6 f m t dsspzEs, parteixo d d s noms i de les distincions que e x p a Salvador
OLIVA,
?vI?YIErrica catalana, esp. ps. 47-70 (i també, breurnent, Itzhoducció a la metrica í1986 =
19881, esp. ps. 3-40),perb he hagut d'kserk-hi canvis i nltres precisions i dguna modificsció a=&rIa
a fi d'adeqmr més la terminologia al ritme accenmai de l'hex8n;etre. En
concret, per cueícp!e, considero que un ment IexicaI, mentre el ritme ho exigcixi, també
es pot realitzclr com a accent fonetic mixim o irrenunciable (iemps marcat) si va seguit solamefic d'una ;tan3 dins d'un mateix constituent sintactic. Endemes, cal insistir que la possible
ydaeió entre la diverses realiulcions fonetiqua no d x h n c s o inunciables d d s accents
exicaIs es&vb enfosquich per la forca rítmica dels accents mixims del vers (arnb el supon
&S
!
ncccr,ts secundaris de q1Ér tzi~ct~Jé
m& wa3 a p r t ) i, per a&&, t a a ta! mena de reaiitzacions, serise establir difersncies entre eEm, riemi~amenthan &equiparar-se, m
,
: a temps
no-rcnmts, a 1s de les sGla& tctdmefit Atocs i a b d e les que resulten privdes d'accent
f o d t l c ndzrat
tenir-la !e~ical o tbniques deseccentundes.
11. O c o ~ een l'1,!8 $5 de& versos. Vid. el quadre estadístic que pasteriotnient s'oferek, on aqcesta dada 6s Util, des f i n p u t & vista mmparatiu, a Yhora &avaluar Paplicasió del[ segon p p de criteris.
U. E'sccent kxical ea catala nomialment es manifesta en el timbre ple d e les vocais,
ale m a m a que implica tma claia distinció thbrica entre alguns fonemes v d c s propers.
D'aquí procedeix la ram peculiaritat, aparenment contradicíbria (com a r i a C. Riba: cf.,
més endavant, k nota 15), d e l'accent que ara ens ocupa, rítrnic id'alguna manera fonetic
(bé que m 5 una intensitat menys explícita), pe& sensc k base fonolbgica habitual dels
altres accents fonetics, que ciistallitza en ua timbre vocatic precís i, en la majoria d e casos,
distint de qriafi aquesta base accentual no es ¿&a: esdrvé una accentuació efectiva amb
aesultats thbticament arranys, propis justament d'una manca d'accentuació l2rica.

-
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rament rítmica, i equival a un accent fonetic d'intensitat menor, secundati i realitzat més aviat arnb una certa detenció expresiva, un accent que dóna supon
a la correcta dicció metrica i musical del vers. El punt on s'ha de collocar un
tal accent secundari o de recolzament és marcat espontiniament pel ritme binari
o ternari que l'hexdmetre concret allí comporta. Les síUabes Atones així destacades acompleixen, si s'interpreta amb una actitud dúctil cercant més flexibilitat," identica funció que les síllabes thniques de la resta del vers dotades d'accent
fonetic maxim.
No és una solució hptima, potser; pero, coherent amb el rirme, resulta ben
natural, i metricament la tradició poetica ja I'ha assumida, mentre es faci servir
amb mesura. Sobretot al comencament d'hexametre, Riba l'empra forqa sovint; l4
després, molt menys. Tanmateix, no en fa pas en conjunt un ús excessiu, sinó
equilibrat; d'aquests accents secundaris, no en tenen cap la majoría de versos,
i són molt escassos aquells que n'inclouen dos.''

4 . Distribució de cesures i diiresis
'Tradicionalment s'han mantingut aquests noms, els quals designen unes pau=
ses metriques situades a final de parayla (com a unitat fonetica) que s'escauen,.
respectivanient, al mig d'un peu (tome, «tall», «cesura») o entre dos peus (diá6
resis, «separaci&», «dieresi»). Ptovenen &una exigencia rítmica, tenint en compte
Altrment, s'ha de puntualitzar que en algunes cirmrnstincies (poquíssimcs) cal considerar
també accenr secundari, maigrat que podria semblar un zcccnt fonCtic mkim, aqueU que va
sobre una d a b a ja posada en rellm~m h vocal plena per l'mcent lexical o fonologic: qurn
6s ijl s e p n accrnt en intensitat &una parada composta que encara ccnserva dues vocals
plenes com a testinonis de la seva doble accentuació originaria. Vqeu, a tall d'exemple
( a t o els versos d'acord m b el que assenyalo al final de la nota 21, i n'indico solament
les ures si s6n determinants ptr a la coiiccació de 1'5cent secundari, com faig a la nota 38):
Y&Znt-G, ~ & m & c8rnpZs$m?nt vX rbp5nc!re (1, 213; p. 30a)
1 l& f8nt~ndsd a rius i &S 8gu~fno'io"shherbasgs! (6, 124; p. 118a)
I'Ün, &.qu?nZv&clZt, 1%Ilan Zv% d s núvo"ls Embrrv$ls (8, 374; p. 147c)
P l i dE &l&f, 1x6s 1
&km& vg a&.pZnndr (18, 25; p. 317s).
13. fi mateix Plba 6s qui ens defensa la ilexibiitat apuntada, con ho nostra l'incís
comp+s en les seves p a r a d a citada anteriorment (a la nota 6 ) .
14. Vid. I'esmentat qu&e estadístic que figi~rarnbs avall.
15. Xespecte a I'accent secundari, uid. C. RDA,
Odinea, r (Brircelonn 11919:), ps. 11-12,
on, comentant-ne la iitiiització ci'acorc? a a b el mestratge d e Maragall, portd a terne una
reflexjó tdrica relativa a dues Ileis dc I'eccent catala que mornena aparcntmerit contrrdictbrics: les síliaba &tones resten er? la penombra, sense c:.p valor rítniic positiuj amb tot,
psraBelarnent s'htrodueixen accents sec~ndarisperquk, d'instint, no es to!crsn m-? de dces
itones se,guides, acfents secundaris que fan 13 rnateixa funci6 rítmica drls altres accents.
S'hi refereix, critkanr l'opini6 cie Riba s ~ h r eel seyimznt per paie dc I t a r a g d d'mbciues
Uek, Edunrd VAJXNT~,
E ~ sc l h i c s i ld literatuí-d catnlatra modernc, p. 112.
D'alua binda, en relació amb aquesta accentuació secundiria, asrego cqui un r.ou signe
(zmb i'addici6 &un diacritic ddilercnt) a la serie de signcs indicats a b n s a !a nota 10 a f i
de distiryir milicr en I'adaptació atalana les dues menes da smabes accentuades o tbniques
qrie poden correspondre als temps forts d e la vctsificació qmntitativn grega:
= sillaba lexicdmen: atona (o bb, r a r a vegades, a n h accent lexicrl segm de paraula comyosta) accentuada mm6s amb un acent secundan o de siport, tenps arcat equivalent
a tira llarga doisda #irtus (temps fort) de la mkrrica clkssica.
k b r e una utilitzaci6 d'alalgurms accents secundaris Wtser fosqda, vid. m6s endavant les
comideracions finals, amb les notes 38 i 39. Vegeii, endemss, tmant 3 I'accent seciíndari o
de suport en general, pero interpretat sobretot com a elemenr de l'elocució (del mcdel d'execrrció), Salvador WVA,
Afctrica catdarr@,ps. 54 4 1146; id., Introducció a k metrica, ps. 44,
98-100 i 102 (oed. de 1988, ps. 44, 102-103 i 105-106).
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la Ilargiria del vers, i en subratllen l'estructura sense trencar-lo. Resulten, doncs,
elements constitutius de validesa rítmica i musical, els quals simultaniament exerceixen la funció suplementaria de facilitar, arnb la segmentació recitativa, una
transmissió del discurs poetic als oients adequada al sentit, clarament significativa i entened~ra?~
La distribució de cesures i dieresis respon a la que en els hexhetres homerics de fet es dóna, naturalment sense que hi hagi una conformitat mimetica
vers per vers. En Homer tots els peus o metres, si bé el sise sembla ser-ho
menys, són aptes per a rebre cesures. La cesura masculina (després d'un temps
fort) esdevé més comuna en el peu tercer (on resulta posterior al cinque mig
peu; pentemímera o semiquinaria), el segon (on resulta posterior al tercer mig peu:
triemímera o semiterniria) i el quart (on resulta posterior al sete mig peu: heptemímera o semisepteniria). La cesura femenina (després de salaba breu, integrant
d'un temps feble), impossible en el peu sise, és molt rara al quart especialment
(heptemímera femenina o tr~caica),'~perb, en canvi, esdevé freqüent al tercer
(pentemímera femenina o trocaica).18 L'única dieresi evitada, perque dividiria
l'hexametre en dos hemistiquis iguals, és la tercera (entre els peus tercer i quart);
la més habitual és la quarta (entre el peu quart i el cinque), anomenada bucblica,
ja que fou molt usada pels poetes bucblics ale~andrins.'~
D'acord amb aquesta concepció classica, en efecte, Riba utilitza les pauses
rnetriques de l'hexametre catala 20 i, com Homer, a cada vers almenys en disposa
16. Pel que fa a la concepció de «cesura» en cata& modern, vid. la nota 20.
17. La quafificació de «trccaica» és descriptiva: la cesura femenina talla el dactii entre
les dues breus i queda situada, per tant, després d'un troqueu (-99.
D'altra banda, cal
anotar que la raresa de la cesura trocaica al q p r t peu s'explica a través d'una norma restrictiva descoberta per G. Hermann (denominada Teugma de Herntann), segons la qual es
defuig en i'hexhetre que hi hagi final de parada en la primera breu del quart peu dactil.
18. Vid,, entre altres especialistes homerics que podrien citar-se, W. B. STANFORD,
The
Homeric Hexameter, dins The Odyssey of Homer, r (Londres 1984/' 1959), ps. -11LXXXVI;
i Luis GIL, El verso épico, dins Introduccidn a Homero, I (Barcelona 1984JMadrjd
1963), ps. 183-195. Arnbdós autors esquematitzen i aclareixen, oferint-ne exemples, les nombmses possibilitats esmentades de collocació de les cesures en l'hexametre homgric. Ara bé,
L. Gil (ps. 188-189) no recull l'existencia de cap cesura al sise peu; W. B. Stanford (p.
m),
per contra, afirma (i ho exemplifica) que és un fet possible, encara que inshlit;. al
capdavall, tots dos coincideixen pel que fa a la resta de les cesures masculines. Altrament,
pel que fa a les femenina. L. Gil nornés considera en els seus esquemes les dels peus primer
i sobretqt tercer, bé que despres no en descarta expiícitament cap de les altres quan comenta
la molt escassa presencia de la cesura heptemkmera trocaica, singularment eludida (vid. el
mencionat zeugma de Hermann), pero no pas per aixb totalment exclosa dels versos d'Homer;
W. B. Stanfoid, enccanvi, accepta d'entrada la possibiiitat de la cesura femenina en els diversos peus (llevat, és clar, del sise), bo i destacant alhora que és principalrnent preferida
al peu tercer i resulta, al contrari, molt estranya al quart. Val a dir, doncs, que les conclusions d'ambdues anhlisis són, en definitiva, ben concurrents en el tema de les cesures.
19. Vid. els autors i els liocs utats a la nota anterior; ensems amb les cesures, exposen
igualment les possibles dieresis homeriques i llur relativa importancia. Els seus parers són
aquí coincidents gairebé en tots els detalls.
A més, relativament a i'hexhetre enmels diversos períodes de la literatura grega clhica,
ainb la seva estructura marcada per l'ús de les cesures (i dierais), vid. M. L. WEST, Greek
Wetre (Oxford 1982), ps. 35-39, 152-157, 177-180; amb el glossari final (ps. 191-201).
20. Aran de I'actitud apuntada, s'ha de tenia present que el fenomen de la pausa metrica (la qual, simplificant, podem designar amb el terme genetic de «cesura*) resulta entes
de maneres distintes segons les llengüed i les Spoques; així, en catala modern, se la concep
amb unes característiques molt semblants a les de la frontera de vers; és un taU, doncs,
que «admet síHabes addicionals que no afecten el recompte* (S. OLIVA,M2trica catalma,
p. 115; cf. ps. 113-116 jtambé,Introducció a la mttrica, esp. p. 58). Malgrat aixb, perb, en
i'adaptació de I'hexhetre Riba no configura pas les pauses rnetriques d'una tal forma, sinó
E(s Marges,
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una, normalment pentemímera (masculina o femenina) o bé de vegades heptemímera; pot anar acompanyada d'altres (una o més), que, essent ella la principal, fan aleshores de complernentiries o secundiries. Ara, no obstant l'esmentada fidelitat al sistema de cesures i dieresis del poema original, tanmateix
Riba es permet d'introduir-hi petites innovacions. Pretén d'obtenir la possibilitat d'una major varietat i fluidesa en la labor de composició, procurant alhora
de no modificar les funcions rítmica i distintiva prbpies de les pauses dins l'heximetre; així, sense f o r ~ a rgens la coherencia de l'estructura homerica, li és
factible d'expressar-se més lliurement en catali. Les principals innovacions són
dues. La primera consisteix a fer una mica més habituals, tot i que el nombre
resulta encara reduit, uns tipus de cesures que en Homer es troben només com
a rareses: la cesura heptemímera, i tambd la triemímera, femenines o trocaiques.
La segona es limita a dur a terme, considerant-los admissibles, alguns casos de
fusió en una sola síllaba o sillabació (realitzada arnb elisió o bé arnb sinalefa)
en qualsevol mena de cesures, les femenines preferentment.
H e triat diversos exemples d'arnbdues innovacions; en cada heximetre tan
sols indicaré les pauses mktriques precises que vull posar en relleu, malgrat que
el vers, a més, en pugui tenir d'altres2'
a) H e x h e t r e s arnb cesura triemlmera o heptemímera trocaiques.
Triemímera:
= el. 1 mirant-%, I 're"lkmk &mP~s&nt v j resPOndr; (1, 213; p. 30s)
2. &I~CIE%1 1; fillx d a tiin m&nxn?m AU&
( 1 1,85; p. 196a)
Heptemímera (el vers 5, i encara el 4, tanbé arnb una de triemímera, iguaPrnent
femenina o trocaica).:
3. ~Ent1-3~~r;m?d$si i&no"c l &u&t& 1s; v7ctKs (11,23; p. 1 9 4 )
4. p e CrX un c i i n t X I nPn'Zr béurc 1 piró n s t $ G (18,) ; p. 3162)
5. i l'Z.sc8lirZn I a' honor d' cL&.Is,
1 ja que éll c'óml;ndZvX (7, 10;p. 12%)
b) Hexametres arnb un cas de sillabació coincidens arnb una cesura triemímera, pentemímera o heptemhera (masritliaes o bé femenines).
Triemímera (la dels versos 7 i 8 6s fernci~inao trocaica):
w u,
6 . cOm Zrlí j6; I i són a s dZus que &S han d9Xt$r@:arI'opulenc~a(18, 19;
p. 316c)
7. SEIS$clZpZ, 1 el
mes 18 nostres r&GdZs Ilu"Gx7(11, 33; p. 194b)
8. dZ 1
; grXn sal;, I amb remor; i !ique71 s8n dGíc VZ ddeixar-1; (18,- 193;

h

.*S

.p. 322b)

Pentemimera (la dels versos I I a 14 4s femenina o trocaica; a part, el vers 10
té dieresi bucblica i el 24 és un kcxAmetre espondaic'
9. tal v?neu& a. t & d Y 1 amb 3 s g%l&ts $qu~ix&d L s s & ( 1, 265; p. 31c)
que, encara en aquest aspecte, segueix el model clissic (amb les diferents miires i dieresis
especificades), ja que es tracta d'uns elements de la versificació estretament enüagats amb
tota la resta.
21. Quan: a les cesures i &$resis en general i, en particdar, sobre les fnnovacions
introduides per Riba, cal assenyalar fimlment que constitueixen un dels assumptes rneuics
de la versió ribiina que convindria continuar examinant per tal d'escatir-ne millor els -tipus
usats en concret i les respectives combinacions i freqiisncies.
D'altra banda, s'ha d'advertir que faré sistdticament les citacions segons la numeració
dels hexiimetres grecs, ja que Riba no numera els ceus; ara bé, per facilitar-ne la lmlització,
hi afegiré la pagina (acompanyada de a, part de dalt; 6, part del mig; c, part de baix) de
la ja referida edició manual de i'any 1953.

-

-

p. 142b) = ,+ r
13. ue s esta c$~iid; 1 al cZst2t de $ sZng n0 osa (11, 142; p. 197c)
14.
m%tditant &a hdciii, I els &é I'~ngGYDs8 ~ s s g s(18, 51; p. 317c)

f,

E-leptemímera (els versos 16 i 17 tenen sillabació també en la possible cesura
pentemímera; les cesures indicades dels versos 17 n 19 són femenina o trocaiqlies):
.u
15. i é11 tgt sSO1, freturós !?di t 0 d ' 1 i de I'e"spF~sa,el teni$ (1, 13; p. 23a)
16. l'&fsmZ gran, cllr XixT 1 eils ho" dgnz 1 El quy s9rGlla"13 tErrg (7, 35;
p. 126b)
17. fe, tznt d e teñaps que s'gstzviv8 1 a ;1 pürtx; 1 i pprgp d'Zlía aeu"rZnt-se
(1, 120; 2. 26c)
18. imma7M u$ vaca" bFgl$, I ser2 Tá m& béll; (11, 30s.; p. 194b)
19. S?, el que es 3-1
tCt aLxo, ma fll;, 1 has gZrlat c0in ZsquEiS (18, 170;
p. 321b).

-
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En segon Iloc, exposaré un nou grup de criteris de mis difícil observació
directa com a tals, i no reconeguts per Riba expucitament en cap de les dues
edicions, tot i que a la primera comenta i intenta altrament justificar algun dels
fenbmens externs que en deriven. N'explanaré el contingut i oferiré estadístiques de líur aplicació. A més, procuraré discernir fins a quin punt són acceptables en el marc d'una adaptació de I'hexhmeue horneric.
Previament, presento aquí un doble quadre estadístic general? al qual aniré
fent refe&ncia a mesura que els diferents temes per tractar ho requereixin.
1. Substitució del primer d2ctil per amfíbrac

Com diu molt encertadament Eduard Valentí, I'«única coacció seriosa és, en
catalh, la necessitat de comencar el vers per síllaba tbnica, atesa la gran quantitat de particules htones que tenen el lloc natural al comencament de l'oració
o dels membres d'aquesta (articles, preposicions, conjuncions). De la solució que
hom doni a aquest problema dependrh en gran part la fesomia de l'hexhmetre
~ a t a l h » .De
~ fet, gairebé la meitat dels hexhmetres (48,23 %: 35,13 96
13,lO %) de la segona versió ribiana de I'Odissea tenen la síllaba inicial lexicalment Atona o bé no realitzada amb accent fonetic mkim. La majoria d'aquestes síllabes (35,13 %) són lexicalment htones i accentuades només arnb un
accent fonetic de recolzament o secundari; la resta (13,10 %) són totalment
htones o, alrnenys, foneticament no accentuades si és que els pertoca accent lexical.
Davant d'aquestes dades, pot semblar que Riba s'avé a resoldre el proble-

+

22. Vegeu la plana següent. S'hi consideren només els cants esmentats anteriorment
(vid. les notes 7 i 8).
23. Eduard VALENTÍ,Els clissics i la literatura catalana nzoderna, p. 106.
Els Marges, 41. 1990
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ma de In inevitable abundancia en cata12 de slllabes itones inicials, amb la dificultat consegüent de dotar-les a totes d'accent secundari, optant adesiara per
una anacrusi o preludi, és a dir, decidint-se per la senzilla i poc compromesa
solució de deixar al principi una síilaba fora de compis en aquells versos que
no pugui arranjar dtrament; a part, vindran després els sis accents pertanyents
als sis metres normatius. La líastima és que una tal solusió resulta rnés aviat
dolenta i netament inadequada: si bé en alguns versos classics hom pot considerar corrent un preludi fora de compas o una base previa i de lliure mesura,
en I'hexametie aixo no és admes de cap manera; a rnés, eficara que s'accepta
1'6s opcional de l'anacrusi en !a metrica accentual catalana, esdevindria certament impropi que respecte a aquest punt se seguís, amb una freqüencia relativmlent tan gran (d'un 13 S),
la dacilitat perrnissiva de models generals de
I'imbit proper, bo i dcscurant Iiavors l'exigencia del rnodel singiilar que ens
forceíx l'original hornSric.
Malgrat l'aparenca de les d d c s descrites, un examen més detingut de la segona traduccib odissenca demostra, pero, que Riba acoiisegueix evitar la facil
i gens adient solució de I'anzcrusi comentada. En efecte, sense violentar I'economia expressiva de la n ~ s t r allenpa ni rninvar-ne la flu'idesa, ja que, com hem
vist, no s'esti d'csar les itones ulicials que convingui, resol tanmateix la situació incomoda apuntada abibans no deixant realment sillabes a part o elements
fora de compas a principi de vers, tot mantenint alhora, amb exactitud, el ritme
ternáíi-hinari propi de l'hexhetre. L'hibil mitji que li permet d'obtenir-ho es
limita ,a LUI remrs enginy6s, que reclama només una mica d'atenció suplementaria al.moment de compondre; es tracta d'admetre la substitució d d primerpeu d i i d ( - V V ) per amfíbrac (u-u), éc a dir, de corisiderar acceptable una inversió arcehtlral entre Ies dues primeres síllabes del peu inicial del vers.% No
vulI entrar aquí en el tema de la lepiairnitat d'una tal opció ribisna prqu? hi
haurii ocasi6 de fer-ho després, s h ó que tan sols passaré a aportar d'antuvi les
proves que palesen suficienunent l'efectiva presencia aaquest criteri a la segona
versió de h'Odissea
o) Ea confiyrauó d'algun hexirnetre concret resulta inequívwzment significativa de Ei vigencia real del criteri mencionat. Així, per exem?le:
d S& L1 X 1; cara: ni Gn m5t s6la"mEnt ZdrecEr-lf (11, 143; p. 197s)
La d o c a c i ó de l'apbstrof en mnqtes de la r muda, que obliga a realitzar la
sfilabaci6 o fusió en una soea saaba (mitjagant sinalefa o elisiój de la vocal
final de l'ínfjnitiu amb la de 19article>*nornéss'explica si es pretén &evitar la
seqüenaa inicial u u u u u (anacrusi més dos dactils), i se'n vol disposar
una &ra de rnés adequah: u u vv, la qual cornpien, de fer en primer
lloc un a m f i i r a ~ . ~

- -

- -

24. Aquesta inversi6 podna interpretar-se con un fenomen comparable a i'dcksi de

k mgtrica dhsica, consistent en un canvi de Ccx entre una síllaba breu i uaa síKaba ílargz.
25. Cal subratiiar que la prhcipl i gakb6 única modificació grifica utilítzada per Riba

a la segona edici6 6 15 supressió de la r final muda. La duu a terme relativament sovint,
amb la complementaria addició eventzal d'un acccnt i la necessiria coUocaci6 de l'apbstmf,
sempre que jutja imprescindible d'efectuar en un context determinat la sillabació de les vocals
que I'esmentada eonsonant externanenc;separa. W e v 6 un dels pocs insücis clars i seguís que
permet de fixar algunes escansions altrament dubtoses:,
26. Certment hom podria allegar, com a explicac~o,simplement la voluntat ribima de
restringir el no.ibre m i x h de saabes de l'hcxhnetre cata& a un lírnit de disset, cosa que
s'aconseguiria:conilponent alnienys un ecmndeu (vid. la nota 27) a continua66 de i'aparentment acceptada anacrusi; ara bé, val a dir que una tal argumentació no resulta gens coherent
ni té cap mena de base provatoria. En efecte, convé recordar d'entrada que en la mstrica

L

nombre
de
versos

1, 1-444 443
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b) En comparació dels percentatges d'espondeus i dlctils dels dos primers
peus de la resta d'hexlmetres, els percentatges respectius dels hexlmetres que
comencen amb htona seguida de tbnica revelen clarament que les tres síUaLes
inicials d'aquests versos (u-u) són efectivament considerades corn un metire equivalent al dictil i no com una suma d'anacrusi i c s p ~ n d e u . ~
En efecte, si la primera salaba itona fos una anacmsi, hauríem de trobar
després d'aquesta, aproximadament, ds mateixos percentatges de prhers peus
que es donen en els altres casos: 28
de dictils, el 54,44 % (4652 / 4659389)
d'espondeus, el 45,55 % (389 / 465+389).
Perb, en canvi, hi trobem gairebC el 100 % (exactamenr, el 97,94 %:
143 / 146) d'espondeus, després de la pretesa anacrusi.
1 hauríem de trobar-hi també, aproximadament, els mateixos pei-sentatges
de segons peus que es donen en els altres casos o bé e19 general:
de diictils, el 76,81 % (297+359 / 465+389) o bé el 71,2 %
(297+359+86 / 1000)
d'espondeus, el 23,18 % (168+30 / 465+389) o bé el 25,8 %
(168+30+57+3 / 1000)
per no gosar demanar uns percentatges de segons peus semblants als que es
donen en els altres casos (o fins i tot en general) quan el primer és (o podria
considerar-se) precisament un espondeu:
de dactils, el 92,28 % (359 / 389), o bé, el 83'64 #%(359+86 / 3,893-143)
d'espondeus, el 7,71 % (30 / 389), o bé, el 16,35 .% (30+57 / 389+ 143),
En canvi, hi trobem els segiients percentatges:
de dactils, el 58'9 % (86 / 146)
d'espondeus, el 39'04 % (57 / 1461, o bé, el 41,09 % (57+3 / 146)
percentatges que, justament, s'apropen molt als percentatges de segons peus
que es donen quan el primer peu és (o podria considerar-se) un dhctil:
de dhctils, el 63,87 % (297 / 465), o bé, el 63,46 % (297 / 465+3)
d'espondeus, el 36,12 % (168 / 465), o bé, el 36'53 % (168+3 / 465+3),
Crec que el conjunt de les dades aportades posa de manifest a bastament
que Riba no fa servir la d a b a htona inicial corn una anacrusi, sinó que, seguida
de tbnica i itona, l'empra corn a part integrant d'un arnfíbrac, metrc inicial del
vers que és tractat corn si fos un dictil perqu* n'esdevé el substitut oportú.

accaitunl no cal que acompleixi cap funció pediat el nombre de síiiabes de cadascun deis
versos (cf. S. OLIVA,.MPtrica catalana, ps. 133-141, esp. p. 113; Inrroduccid d kr metrica,
ps. 83-90, esp. p. 86 [ed. de 1988, ps. 85-92, esp. p. 881h sobretot, sens dubte, si s'usa
opcionalment I'anacmsi, corn seria el cas del supbsit que es Fomenta. Endemés, Riba no
dudeix mai enlloc a aquesta possible restricció i, de fet, en la practica compositiva no s'hi
sotmet pas, no sols a la primera versió, sinó tampoc a la segona, d e la qual, a tal1 d'exemple,
cito I'hexhetre següent de divuit síHabes: .
#.
1 van t s r - l i
I'&pStllg un &plen&d &ntZll i Una &
E: (8, 455; p. 15%)
A part, la majoria (m& dels dos tercos) dels versos que presenten la seqüencia inicial examinada (u-u) tenen setze síílabes o menys. 1, en darrer teme. en el cas concret d e que
partim (11, 143), hi havia altres solucions a I'abast (potser substituir «solament» per «tan
SOIS»o «només», o bé «a la cara» per «de cara*) si Riba hagués volgur únicament no superar el nombre de disset saabes en l'heximetre.
27. Exactament, u representa un troqueu, perb a i'hexhetre la successió de tbnica
i Btona 6s en realitat un espondeu. Vid. la nota 10, on s'indiquen corn a signes m& precisos
de l'espondeu els següents:- t.
28. Vegeu la segona part del quadre estadístic que he presentat m 6 amunt.

-

2. Substitució dels dos primers ddctiEs per amfíbracs
En establir aquest criteri, atesa la coher2ncia interna de la labor del traductor a la segona versió de l'Odisselr, parteixo de la seva sistemhtica no utilització
com a anacrusi de la primera sfilaba totalment itona de l'heximetre.
Així, després d'haver constatat que calia considerar el comensament u- u
(seguit gairebé sempre de tbnica) com un amfíbrac equivalent al dhctil, hem
d'arribar també a la mateixa conclusió i ampliar-ho encara al segon peu per
motius semblants i complementaris si resulta que les tres síliabes descrites duen
a continuació, en lloc de la tbnica habitual, una siilaba gtona, la qual, naturalment, comporta la successió de tbnica i itona darrere seu. 2 s a dir, la seqii2ncia inicial u u u -(que es dóna poquissimes vegades i va altrament seguida
sempre de síllaba tbnica), crec que cal interpretar-la, en connexió amb el criteri
d'abans, no com una anacrusi més dhctil i espondeu, sinó com a dos amfíbracs
que substitueixen els dos primers dktils.
En aquest cas, tanmateix, no hi ha arguments positius per defensar-ne la
vigencia com en el cas del criteri anterior. Podem simplement inferir que es
deu tractar d'una esporidica extrapolació de l'esmentat criteri precedent en un
nombre molt redu'it d'heximetres (7 entre els 2.786 versos examinats: el 0,25%),
extrapolació més coherent amb el conjunt de l'obra que no pas ho seria el fet
d'haver de recórrer aquí, qualificant-ho aleshores d'excepció o llicencia, a l'acceptació d'una anacrusi quan no hem deixat de comprovar que arreu ha estat evitada
amb cura. A més, s'acorda perfectament amb el nou criteri proposat una circumsthncia damunt apuntada: la setena síliaba dels versos alIudits és sempre tbnica,
amb la qual cosa s'exclou, almenys, la possibilitat de considerar aquestes set primeres saabes com n dos dktils posteriors a una suposada anacrusi?
Els set hexhmetres a que estic fent referencia són els segiients:
1. T a s Cr& a s dgns j0"cihds d&s dzus ilx CISZ d ' X l c ~ & ~(7,
s 132; p.
129b)
2. ¿d'& Ets, de' q&s hzme's? ¿Qui t9hXd5nit 1s; r'ibzs l(qu~st?s? (7,238;
p. 132b)
3. hxvil mgniit x r ~ t d3s
g br-ets. blhcs 1s; dijnzs (7, 335; p. 135b)
4. TrrZsi&, &7 m'ho' tEn& 3 s dZus fhk pgr vzntürx (11, 139; p. 1974
5. o Zqd; i d a vztge, 2 s drus i v8siltrZs gn dSx5 cürz (11, 332;
p. 203~)"
6. EgrinGm?!,
ZrX el c5r $ni tZ un &sig qu? ign;r'i6 (18, 164; p. 321b)
7. I Eur'ino'mZ, li4 intZndGnt8, vií dir-Ellifviviirs Zn rSsp5stX (18, 169; p. 321bI
Com es pot observar, el ritme accentual resulta molt explícit i no s'hi presenten dubtes d'interpretació, si no és, potser, pel que fa a la coUocació de
Púnic accent secundari que hi apareix, el segon del vers citat en darrer
S6n uns clars exemples de l'aplicació d'un criteri que al capdavall esdevé només
un lbgic i senzill complement del criteri anterior.

- -

29. D'una manera semblant al que abans s'ha dit (vid. la nota 26), la ra6 que en eis
casos comentats la setena síilaba sigui tbnica, no té cap sentit buscar-18 en una possible intemi6 de Riba de restringir el nombre &im
de síllabes que integren i'hexhetre catal&a
un límit de disset, a base de fer, si més no, el segon metre espondeu després de la pretesa
anacrusi o preludi fora de compb. A m6s dels arguments alií exposats, ora solament cal
precisar que quatre dels set versos de que tractem tenen setze sillabes, un en té quinze i
només n'hi ha dos que n'indoguin disset (11, 332 i 18, 169).
30. Naturalment, es podris defensar que un tal accent secundari anés sobre l'cltima saEls Marges, 41. 1990
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3. L'hexdnzetre esdrúixol

Podem anomenar així l'hexametre que té el sise peu dactil, en lloc d'espondeu o troqueu. El percentatge de la seva presencia a la segona edició de
I'Odissea és petit (d'un 0,93 %), superior al dels hexinetres amb els dos primers peus amfíbracs (d'un 0,25 %) i inferior al dels heximetres espondaics
(d'un 1,18 %); és, doncs, un fet poc freqüent.
S'ha d'advertir que, tractant-se de l'adaptació d'un model clissic al catala,
la circumsthncia descrita no és irrellevant, corn ho és a la metrica catalana tradicional, en la qual no té importancia ni tan sols entra en el recompte d'un
vers el nombre de síllabes itones (una, dues, tres o cap) que segueixen l'última
tbni~a.~'
Tal corn s'ha dit abans, concretament a l'hexametre és normativa, en
canvi, la presencia d'una sola sílaba itona després de la sisena tbnica. Riba se
sotmet gairebé sempre a aquesta exigencia, perb no s'esta d'acceptar una segona
sílaba atona final quan, per motius expressius o perque li ho demana el contingut del text, creu convenient acabar el vers amb un mot esdrúixol." És a dir,
admet corn a criteri valid en la composició de I'heximetre catala la substitució
esporidica del darrer espondeu o troqueu per dictil, criteri la legitimitat del qual
més endavant hi hauri oportunitat d'abordar.
Tanmateix, cal precisar finalment que no considero corn a casos d'aplicació
d'aquest criteri els hexametres amb una paraula a la fi que, tot i ser gramaticalment esdrúixola, presenta fluctuacions en la seva pronunciació i és usada per
molts corn a plana, cosa que permet al poeta de fer una tria entre ambdues
possibilitats d'interpretació. Em refereixo als mots esdrúixols que, després de
l'accent, inclouen un hiat de les vocals i o u (sobretot i) amb una altra vocal
posterior, pero que, per sinkresi, pot pronunciar-se corn un diftong ~ r e i x e n t . ~ ~
H e deixat de banda aquests casos alludits no d'una manera simplement intuitiva, sin6 perquk he comprovat que Riba opta normalmetlt per la sil.labació, i
laba d'Ecrrínon!c; ilavors en aquest hexametre s'aplicaria el criteri precedent: sols hi hauria
el primer amfíbrac. Em sembla preferible, perb, la lectura mktrica que he fet p e r q d destaca
d s el valor expressiu de l'aposició la intendenfa, separada entre comes. En canvi, en un
altre vers de característiques comparables rn'he decantat per la solució contraria i, per aixb,
no l'he incIbs a la ilista:
la" si:plEx si Zg%Zirit p a s p e i f l s 1: G n t 3 cr%tt3rg(~, 142; p. 11&)
Crec que p s a r l'accent secundari sobre l'última slllaba de stíplica dóna m& unitat a I'inici
de la frase següent, la qual unitat, per contra, pot quedar afeblida amb un accent secundari
sobre la primera síliaba d'agafunt. Amb tot, és obvi que aquesta segona collocació de l'accent
tmbC és defensable. Si hom la considera més a propbsit, doncs, haur; d'incloure a 13 liista
anterior i'hexhetre acabat de citar, cosa que tanmzteix deixa gairebé tots els perceiitatges
iguals. Convé afegir, finalment, que no he trobat cap més vers susceptible de dable interpretació mktrica amb repercussió sobre el tema que ens ocupa.
31. Vid. S. OLIVA,
Nilettica catalana, ps. 1 (nota 1)) 76 (i cota 81, 114-116, 138. Vid.
eambé, més amunt, la nota 20.
32. Mot esdrúixol, o bé formació verbal esdrúixola a causa dels pronoins febles sufixats.
Deis 26 heximetres esdrúiuols apareguts entre la mostra indicativa de 2.786 versos, en onze
casos es tracta de noms propis (Pen?lope, nou vegades, htermerida i Esida, una vegada); en
dotze casos, de noms comuns (ftinica, cinc vegades; lldgrimcs i llastirna, tres vegades; víctimes, u m vegada); i, en els tres casos restants, d'un adjectiu (tspl2ndida), d'una f0rrn.d verbal
simple (sapigues) i d'una altra amb sufixos (torbar-se-li).
33. Cf. S. OLIVA,Metuica catalana, ps. 28-32, bé que no parla de paraules esdrúixoles,
en les quals val a dir que, a: causa, de la forca d e l'accent anterior a1 hiat, la fliictuació és
més mznifesta, amb una preferencia practica per la sillabació.
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no imposa mai el hiat, quan el fenomen exposat ocorre en mots que no es troben al final de l ' h e ~ a m e t r e . ~ ~

4. LJhexdmetre agut
Es l'hexametre que té l'última salaba tbnica. Aquest fet es dóna relativament arnb poca freqüencia (en un 2,29 % dels versos), freqüencia nogensmenys
superior a la dels heximetres espondaics i a la dels hexametres esdiúixols de
que s'ha tractat abans.
Ateses les exigencies de l'adaptació al catala d'un model de la metrica clissica, una tal absencia de la d a b a Atona que pertoca després del sise accent,
malgrat resultar comparable per la seva importancia a la presencia de les dues
síllabes Btones finals analitzada al criteri anterior, val a dir d'entrada que esdevé
molt sorprenent perque aparentment trenca el ritme singular, binari-ternari,
propi de l'hexametre. En aquest sentit, doncs, el criteri ribia que ens ocupa es
fa bastant difícil d'interpretar i no sembla que se'l pugui considerar com a prou
acceptable.
El mateix Riba era conscient de la mencionada dificultat; per aixb, intenta
justificar, a la primera edició, l'existencia dels heximetres aguts arnb el recurs
A la segona
d'un encavallament metric o bé arnb la forca de l'accent
34. En efecte, sense pretendte ser exhaustiu, h a s aquí una selecció pmu h p l i a que
ens mostra com a mig vers pmedeix Kiba davant d'aquest fenomen:
:aules en que la sillabació és l'opció
astúcia (18, 51; p. 317c)
btsties (11, 35; p. 194c)
extquies (11, 54; p. 195a)
Esqueria (7, 79; p. 127c)
Fedcia (6, 298; p. 123b)
gloria (8, 74; p. 138b / 8, 147; p.
gracia (8, 19; p. 136c / 11, 341; p
ndvies (11, 38; p. 194c)
patria (11, 359; p. 204b)
rabia 111. 103: D. 196~1
revertnciá (8, 480;p. i5ia)
Tirtsias (11, 50; p. 195a / 11, 89-90; p. 196b
a i b / 11, 479; p. 208a)
uioltncia (11, 296; p. 202b)

325b); gricies

/

; p. 197c / 11,

parades en que la sillabació és i'opció preferible que ens proposa el poeta:
btsties (11, 21; p. 194a); amb la sillabació el primer peu és amfibrac, pero rimb el hiat
caldria suposar que hi ha anacmsi
Hilios (8, 19; p. 139c); arnb el hiat caldria suposar que hi ha dikresi tercera
paraules en que les dues opcions són igualment possibles:
Fúries (11, 280; p. 202a)
Tir2sias (11, 32; p. 194b)
parades en quk el hiat és i'opció preferible que sembla proposar-nos el poeta, pero on Cs
p~rfectamentpossible la sillabació:
2uries (1, 142; p. 27b / 8, 285; p. 145a); arnb la sililabació l'hexhetre esdevé espondaic
ttbia (7, 266; p. 133b); arnb la sillabació s'ha d'witar la normal sinalefa amb l'en posterior o bé I'heximttre esdwé espondaic.
35. Es a dir, «compensant la síllaba que manca arnb les sííabes itones inicials del vers
següent~o bé «compensant-se potser arnb una pausa que la veu fes en acabar el ven»,
Els Marges, 41. 1990
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edició, en canvi, a part que redueix al petit percentatge esmentat rnés amunt
(d'un 2,29 %) l'extraordinari nombre d'heximetres aguts que en la primera versió havia compost>6 deixa de justificar-los expícitament i tan sols reconeix en
generd que, bo i cercant més aproximació a l'hinbit i al ritme de l'estil homeric,
de tota manera no ha dut el rigor a ultranca en la seva fidelitat a l'heximetre,
ara molt més ajustada: «per saIvar valors més urgents, no he defugit mai que
el meu v a s s'organitzés, dins uns certs límits, "a la birhara" o segons tot el
Sens
que la magnífica intensitat dels nostres accents permet i c~mpensa».~
dubte, aquestes darreres paraules de Riba, per més que no siguin molt concretes, poden ajudar-nos precisament a trobar una via d'interpretació del fenomen
metric que estem examinant, tot comparant-lo amb alguns dels fenomens vistos
anteriorment. Deu venir a dir-nos que la forca de l'accent permet que soni a la
fi gairebé corn un mot pla un mot esdrúixol, tal corn realment sonen d'aquesta
manera e8s nots esdrúixols amb el hiat abans comentat, que esdevé diftong.
I deu també voler fer-nos descobrir que la forsa de l'nccent pcrvzet i compensa
la inversió o andclusi que transforma alguns dictils inicials en amfíbracs i, corn
a cas equiparable, aquella altra que pot transformar certs troqueus (-u) f i a l s
en iambes (u-), amb la simple modificació sifegida que el cinque peu haura de
passar a ser aleshores un espondeu en lloc d'un dhctil. En definitiva, doncs,
l'efectiva vigencia a la segona versió de I'Odissea dels darrers criteris examinats
sense que Riba dtrament ens en presenti l'abast i el contingut, pero alhora
acompanyada, si més no, del seu citat .comentari general, crec que ens convida
a poder definir l'últim criteri ribiki com l'admissió de la substitució de l'espondeu o troqueu finals per iambe, solament les escasses vegades que la intensitat
expresiva sembla demanar-ho. És a dir, es pot afirmar, per tant, que la rara
seqiietncia final de tonica, dues itones i tonica no ha de mesurar-se corn un
dactil i a continuació només una saaba tonica conclusiva, sinó que resulta equivalent a espondeu rnés iambe &+u-).
Entes d'zquesta manera, comparativament deéensable en el marc de la segona
traducció odissenca de Riba, el criteri esdevé llavors coherent i respectuós envers el rime bhari-ternari que comporta l'hexiimc-tre. Amb tot, certamené, s'ha
de convenir que una tal interpretació del fet que analitzem no és l'única possible; aria E,penso que té prou versemblanqa i consistencia perque al capdavall
se la consideri preferible a d'altres interpretacions.
Fins aquf els vuit criteris que Riba efectivament va seguir en compondre la
segona versió de l'odlssea, dels quals, corn ja s'ha indicat, el sise i el vuitk (11,
2 i 4) són els únics en que p d r i a oferir-se alguna descripció del fenornen me(C. RIBA, Odissea,

1, Barcelona [1919], p. 13). Ara bé, s'ha de precisar, en primer l l o ~ ,que
I'encavallament metric, o la sinajia (continuitat metrica), és inadmissible entre hexametres.
D'altra banda, aquí Riba incorre en una contradicció, tal corn E. VALENT~
o b s e ~ a(Els cldssics i la literatura catalann moderna, ps. 111-112) en comentar tot el parigraf ribii on es
troben les afirmacions damunt citades, comentari que conclou així: «Aquesta darrera explicació contradiu l'anterior descripció de l'hexhetre homeric; si la pausa final pot compensar
la quantitat d'una síliaba, l'heximetre és un vers independent, i no un simpre membre o
element d'una unitat superior» (p. 112); i, en canvi, justament no es dóna la sinafia entre
unitats metriques prosbdicament completes (com els versos estíquin o independents, o bé els
períodes lírin), sinó que només té sentit dins d'aquestes, entre els propis membres o cola
i, naturalment, els seus mots respectius.
36. Aproximadament un terc dels hexhetres de la primera Odissea son aguts. Vegeu
les estadístiques que en dóna E. Valentí i l'examen que fa d'alguns exemples pertinents, tot
remarcant, respecte a aquest punt i d'altres, l'esforc fet per Riba a la segona Odirsea per
reylaritzar l'hexhetre (ibid., p. 113-115; vid., també, ps. 115-119).
37. C. RIBA, LIOdissea, p. 14; cf. p. 15. Vegeu tamM, anteriorment, la nostra nota 6.

54

Entorn de la

traducció

tric corresponent distinta, perb també probablement menys segura, de la que
ha estat proposada.
D'altra banda, a l'exposició anterior s'ha parlat sempre de vigencia efectiva,
tot deixant sistemiticament per al final el tema de la legitimitat de determinats
criteris. Ara és el moment, doncs, d'abordar aquest assumpte, és a dir, d e mirar
de discernir si són uns criteris acceptables dins una adaptació de l'hexametre
homeric al catali. Pel que fa als quatre criteris del primer gmp, la seva legitimitat resulta prou reconeguda i manifesta perque no calgui examinar-la de nou.
No obstant aixo, voldria assenyalar un aspecte que, malgrat respondre a un ús
legítim, considero discutible. Em refereixo a una utilització d'alguns accents
secundans que em sembla forqada: quan pertoquen a una paraula que ja té
accent fonktic maxim i, sobretot si l'accent secundari és medid, només una
Atona separa ambdós accents del mateix mot, secundari i ~ r i m a r i . ~E"n rigor
correctes i admissibles, esdevenen sovint incomodes de marcar amb desimboltura i fan el ritme una mica feixuc. Val a dir, pero, que no deixa de ser un
detaU metric poc rellevant, d'una freqühncia realment petita, i al cap i a la fi
legítim, com acabo de comentar, en una adaptació basada, tal com 6s propi de

38. Gnyint-nos a uns tals acmts secundaris concrets, deixant de banda lJexist2ncia de
diversos casos d'aquesta mena a I'inici d'heximetre i I'esperable i comprensible abhcia (perque la presencia hauria exigit habetres que fossin espondaics), en canvi, de casos fials,
entre els 2.786 versos analitzats, n'hi ha noinés 132 que en contenen algun cas medial (6s a
dir, relatiu al segon, tercer, quart o cinqub accent de l'he%imetre). Llevat d'un vers, que en
conté dos casos, els altres sols en contenen un: es donen, doncs, 133 accents secundaris ma
dials segons de mot i separats del primari corresponent per una sola itona; aquest nombre
equival a un percentatge molt reduit (dJ1,19%), atesa la quantitat total de casos possibles
(2.786 X 4 = 11.144). N'ofereixo ara una selecció representativa. Indico la cesyra només S!
és decisiva per a la coHocació de l'accent secundari: quan s'ha d'evitar que esdevmgui di'eresi
tercera en Iloc de cesura pentemlmera, o bé quan 6 millor que sigui cesura uiemímera més
aviat que d i h s i segona.
a) Els únics casos d'accent cinqd (aquí, secundari posterior al primari, i, al mateix vets,
amb un altre accent secundan normal) i tercer, respectivarnent:
1. CassZnd$
de"go"ll~~X
la"
Cl%&n~strg(11, 422; p. 206b)
2.
dZ FOr&, 1 a cgnst!llC3 dd d r y&cÜn& (1, 72; p: 25a)
b) Algauis casos d'accent segon, de vegades posterior al primari (p.e., el citat en darrer
lloc):
3. als ddem no" mEddors qu$ l'kpl$ tSl fx;s&Zx&? (1, 67; p. 25a)
4. 1 %nb eiIg ~ s s t d 8s'zjÜn& i 8n fiil efi va n z x s (7, 61; p. 127a)
5. que SembIa el b&&guZg de l& fÜll& d a tSm'ó1 aZv8l (7, 106; p. 128b)
6. el fii $Hv&a i de 1; x
d f&$& l'a;'i (8, 189; p. 142a)
va es$&, el & 1: fG m% tr'id: (11, 170; p. 201~)
7. que el fTIl
8. bons j&=&%s t b&s tEdOrs de' sVge'tSs (18,+262; p. 3244
9. gmb ArtriYs, ei que & j5,
fillg de ZZus p8dSrXs (6, 151; p. 118~)
c ) tblguns d'entre els nombrosos casos (86: dues terceres parts del total) d'amnt quart,
de vegades amb un altre accent secundari normal a1 mateix vers:
io.
~ X ~ U EI U
t t l ~ n t ~ m t ~~c Uk ,de.
T t~t: (1, 52; p. 24b)
v%tge"d'~Iis~s
1 e f . Gcknt, pzrquk tÓrn7 (1, 87; p. 25c)
11. que e"s
g8~&nar-sgla' hisG&! (1, 11T; p. 26b)
12. f ten? el Gu h&r
13. ho& n'i d%, que ;m vi5 esb%fm'nt de" &r-tc (6, 161; p. 119a)
14. Diti, ?ad&sav?" 3 mür Üns sz&ls, banddav i banda (7, 95; p. 128a)
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la metrica accentual, en la intensitat relativa atorgada a les síllabes del
Respecte als quatre criteris del segon grup, llur legitimitat sembla dubtosa
si es té en compte solament una normativa estricta en la composició de l'hexametre. Perb si atenem el fet que el mateix Homer adesiara supera, per exigencies d'una major fluidesa en la versificació, l'esmentada normativa almenys en
aquells heximetres que els especialistes qualifiquen d'anbmals, aleshores esdevé
possible de considerar legítims els criteris que ara ens ocupen. En efecte, l'hexhmetre homkric resulta de vegades muir (de méiouros, «cuacurt»: el sise peu és
un iambe), o bé lagar (de lagarós, «lax», «prim»: el primer peu, o un de proper, és un troqueu), o bé acefal (el primer peu és un iambe; o un tríbac: tres
breus), o, fins i tot, potser podria mesurar-se com a hipermktuic (amb tres síllabes al darrer p e ~ ) Malgrat
.~
que aquestes anomalies es donen molt poc sovint, la seva sola existencia posa en relleu la llibertat compositiva de que,
quan cal, pot gaudir l'autor i, consegiientment, l'adaptador en l'elaboració dels
versos epics. Riba fa ús, doncs, d'aquesta llibertat,'" si bé no ho fa en absolut d'una manera mimetica: opta per realitzar algunes inversions o ampliacions que només en part són comparables a les anomalies trobades en Homer; i, a més, no les tracta com a fenbmens anbmals, sinó que en regularitza
la presencia incorporant-la i delimitant-la dins els propis criteris normatius. D'altra banda, assegura que sempre es mantingui, com passa també en els versos
homkrics dudits, el ritme ternari-binari característic de l'heximetre.
En resum, podem concloure, doncs, que els criteris vigents en l'adaptació
ribiana de l'hexametre homeric al catala són uns criteris legítims i coherents
que s'ajusten alhora al geni peculiar de la llengua catalana i al model clissic del
qual parteixen. Sens dubte no és l'única mena d'adaptació possible, pero s'ha
de convenir que, unida a la categoria poetica del llenguatge emprat, esdevé una
adaptació d'una qualitat extraordinaria i difícilment millorable.
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D&Z;S, @s&t les cOrd&, 1 p&%diava un c \ á ~d o l ~(8, 266; p. 144b)
~ ~ ~ s t o " s , p$r Zbrxs, 1 ue a%$'ie
3'sdiu Ares (S, 345; p. í46c)
l& bC.tiQl p i 1; v5rg 1 dd=I?8,% f
h Ga (11, 2 i ; p. 1944
vkg v&re % b m E ~ í1 á'~m&r?g l'$sp&ñ (11, 266; p. ZOic)
b&rF8es 7 c$mbZts i f s ~ s s k t 's:ma"t&c& (11, 612; p. 212a)
vÜ1guG ft?r I'áfi8 1 d a s f8rtst~rs?deis @br& (18, 106; p. 319b)
d ) L'únic h c g h e t r ~amb dos cgos, accent segon i quart:
21.
fE' un: errr$mp8disG 1 d a pr&&d&is S r les sal& (1, 116; p. 26b).
39. Podria afeeir-s'hi un altre fenomen com~arable.també discutible. m& $'una freqüencia encara moli més escassai que, ai capdavd i pcls mateixos n ~ t i u s , ~ p bconsiderar-se
t
igualment legítim, ni que sigui c m a excepció o llic&ncia.Ern refereixo a alguns casos e n
que I'accent secundan ho 6s per inversió, 6s a dir, quan substitueix un- accent mntigu que
hamia de sy _nm9i_mysiel r i q e de I%ex2~eveno ho impedís. Peee esremple:
tgrsznt uni filada &loti d e j o p r a " marina (6, 53. 5 115c)
que v3s: %S 3 t&Zr d'on viu el m& pZrg honDrable (7, 29; p. 126a).
40. Sobie e!s herimetres anhmals, vid., per exemple, W. B. STANFORD,
op. cit., p. LXXXIII,
i L. GIL, a7t. cit., p. 186. Cf.,també, M. L. WEST,op. cit., ps. 38-39; m b el glossaíí E n d
(DS.
.- 191-201'1.
41. De fet, el rnateirr Kba gretén justificar a la prixera edicid coctretaeiezt els sens
hedmctres aguts, de la manera ja comentada (vegeu-110 antcriorment, amb la notia 351,.basant-se, per ed de legitimar-ne la utilització, eia Ia presencia en els heximeirc; hom6rics de
recursos que considera p a d e l s d s que eli presenta (vid. C. RIBA, Odissed, x9, p. 13),
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16.
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19.
20.

