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Rubén Montañés va néixer a Castelló el
1963. És llicenciat en filologia clàssica
per la Universitat de València (1986) i
doctor per aquesta mateixa institució
(1999) amb la tesi «La comèdia d’Alexis:
tipus, temes i procediments de
comicitat».

Sobre  div ersos  aspectes  de  la  comèdia  atenesa  de

l’antiguitat,  ha  publicat  articles  i  ponències  en  div erses

rev istes  i  simposis  d’estudis  clàssics.  Des  del  1988  és

prof essor de grec d’enseny ament secundari, en actiu a l’IES

Álv aro Falomir d’Almassora (Plana Alta),  ha estat  prof essor

associat  de la Univ ersitat  de València des  del 1992 f ins  al

2002,  i  actualment  ho  és  de  la  Univ ersitat  Jaume  I  de

Castelló.

El seu interès per la llengua i la cultura neogrega el portaren

a  f reqüentar  Grècia,  ja  des  dels  any s  d’estudiant  a  la

univ ersitat,  i  més  en  concret  Salònica,  on  en  els  cursos

d’estiu de la Univ ersitat  Aristotèlica obtingué el certif icat  de

capacitació  de  grec  modern.  Des  d’aleshores,  el  seu

contacte amb Grècia ha continuat  v iu,  tant  v italment  com

prof essional,  i  ha donat  a  conèixer  a  casa nostra obres  i

autors f onamentals de la literatura d’aquell país.

Traductor  acurat,  gran  coneixedor  de  la  literatura  antiga  i

moderna,  ha v ersionat  textos  d’Heròdot,  Elitis  i Takhtsis,  i,

en col·laboració amb Jesús Cabezas, de Sef eris i Ritsos. La

sev a traducció de To Àxion estí  d’Elitis  li  v algué el  Premi

Cav all  Verd  a  la  millor  traducció  poètica,  conv ocat  per

l’Associació  d’Escriptors  en  Llengua  Catalana,  el  1993.

Recentment  ha  participat  en  la  traducció  col·lectiv a  dels

Contes  de Geòrgios  Viziïnós  (edició de Joaquim  Gestí).  En

aquests  moments  s’ocupa  de  la  traducció  dels

testimoniatges i f ragments d’Alexis, per a la Fundació Bernat

Metge,  i de la nov el·la Loxandra de Maria Iordanidu,  que ha

obtingut  una  subv enció  de  la  Institució  de  les  Lletres

Catalanes.
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