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escenaris que hi apareixen, n’acaba
sobresortint el nucli familiar inte-
grat per Ulisses, Penèlope i Te-
lèmac. Ulisses protagonitza un pe-
riple llarguíssim per tornar de Tro-
ia a Ítaca en què ha de superar tota
mena d’obstacles (els lotòfags, el ci-
clop Polifem, la bruixa Circe, el des-
cens a l’Hades, els monstres Escil·la
i Caribdis, el cant de les sirenes i els
encants irresistibles de Calipso).
Penèlope espera el retorn del seu
marit des d’Ítaca, convençuda que
segueix viu, i evita comprometre’s
amb cap dels pretendents que aspi-
ren a casar-se amb ella i aconseguir
regnar a Ítaca. Telèmac, aconsellat
per la deessa Atena, marxa a buscar
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Fins ara, els lectors cata-
lans que volguessin co-
nèixer les peripècies
d’Ulisses –l’heroi de la
guerra de Troia que vol

tornar a casa, el regne d’Ítaca– havi-
en d’acudir a la traducció de Carles
Riba. “Conta’m, Musa, aquell home
de gran ardit, que tantíssim / errà,
després que de Troia el sagrat alcàs-
ser va prendre”, hauria començat a
llegir.

L’escriptor Joan Francesc Mira
es va proposar traduir l’Odissea a
partir d’una relectura del clàssic
grec durant l’estiu del 2005. La seva
versió es proposava “no embellir el
text, ni intentar millorar-lo, ni pre-
tendre fer-lo més poètic i més ele-
vat”. És gràcies a aquestes intenci-
ons que el lector de l’Odissea que
aquest divendres arriba a les llibre-
ries es trobarà amb un text menys
esponerós i arborescent que el de
Riba: “Parla’m, oh Musa, d’aquell de
mil cares, que féu mil viatges / quan
arrasà el castell i la vida sagrada de
Troia”.

Igual que Riba, Mira ha optat per
traduir un dels poemes fundacio-
nals de la literatura occidental en
vers. N’explica els motius a la intro-
ducció del volum: “Traduir Homer
en prosa és del tot respectable, però
mai no es podrà llegir –ni percebre,

✒✒✒✒ Jordi Nopca

La ‘Ilíada’ i l’‘Odissea’ d’Homer són dos
dels textos fundacionals de la literatura
occidental. L’escriptor Joan Francesc
Mira publica una nova traducció del
periple de l’heroi Ulisses per tornar a casa
seva, l’enyorada Ítaca

ni sentir– com una traducció en
vers. Mai, de cap manera. I traduir
Homer en vers significa, si és mate-
rialment possible (en algunes llen-
gües segurament no ho és), repro-
duir els hexàmetres de l’original”.
Si Riba va seguir la traducció en ale-
xandrins francesos de Victor
Bérard, que “està més a prop de Cor-
neille i de Racine que d’Homer”, Mi-
ra ha apel·lat a l’hexàmetre clàssic,
que “no és de cap manera estrany als
ritmes de la llengua”.

Ajustar-se a l’original “pot ser un
acte d’alliberament i no una limita-
ció”, recorda Mira fent referència a
unes paraules de l’últim traductor a
l’anglès de l’obra, Edward McCro-
rie. És per aquest motiu que l’autor
d’Els treballs perduts i Purgatori
respecta “les paraules repetides, so-
bretot en final de vers” i prova de re-
produir el “llenguatge formulari”,
que permet identificar personatges
a partir d’epítets i reiterant frases
completes: “He procurat mantindre
aquest ús formulari, no de manera
mecànica i rigorosa, i ajustant-lo so-
vint (com en els versos grecs) a les
exigències del ritme”.

Mira destaca que l’Odissea és
una “història humaníssima” i es de-
mana si no és, “sobretot, una no-
vel·la d’amor i aventures” de la qual,
entre la multitud de personatges i
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‘Ulisses’
L’any 1922, James Joyce pu-
blicava Ulisses, novel·la-ex-
periment que convertia el
Dublín del 16 de juny del
1904 en un catàleg de cor-
respondències amb perso-
natges i situacions de
l’Odissea d’Homer. Una de
les més afiligranades és el
símil entre la reflexiva
Gerty McDowell i Nausica,
filla d’Alcínou, un dels molts
amors possibles d’Ulisses.

CINC
HOMENATGES
ODISSEICS

el seu pare, primer a Pilos i després
a Esparta, mentre els possibles he-
reus al tron d’Ítaca li preparen una
emboscada.

Hi hagi hagut o no un únic Ho-
mer, el cert és que la unitat i la for-
ma final de l’Odissea –la dosificació
de les intrigues, les estratègies nar-
ratives i la fragmentació temporal–
estan tan ben resoltes que encara
ara, vint-i-vuit segles després de la
fixació del text a Atenes, la lectura
del poema èpic és fluïda i emocio-
nant. “La meua capacitat com a jut-
ge literari és del tot elemental i sub-
jectiva –escriu Joan Francesc Mi-
ra–, però un judici almenys sí que
el tinc clar: que si d’aquesta literatu-
ra nostra, dita occidental, n’hagués-
sem de triar mitja dotzena d’obres
essencials, o només tres o quatre,
una en seria l’Odissea, i una altra la
Divina Comèdia”. Mira és optimista
pel que fa a la recepció de l’obra per
part dels lectors d’avui: “No és del
tot certa, en qualsevol cas, la creen-
ça que els lectors contemporanis de
literatura han perdut l’art de nave-
gar, ni que l’alé dels déus ja no bufa
allà on solia. No hem perdut tota
l’esperança, si Homer (o Dante) pot
ser llegit encara d’una manera dis-
cretament extensa i renovada”.
Gràcies a la seva feina, Ulisses torna
a emprendre el viatge cap a Ítaca.✒
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‘O Brother’
Hi ha pocs gèneres i
temes que no pu-
guin ser reciclats
pels germans Joel i
Ethan Coen. A O
Brother, Where Art
Thou? (2000) s’em-
pesquen una revisió
satírica de l’Odissea
en què tres pinxos

s’escapen de la presó. En comptes de tornar a ca-
sa, el seu objectiu és trobar un botí robat i amagat.
De camí es topen amb sirenes i el Ku Klux Klan.

‘El silenci de les sirenes’
L’escriptor Franz Kafka en
va tenir prou amb una nar-
ració de poc més d’una pàgi-
na per capgirar el perill de
les sirenes a l’Odissea. En el
seu conte, la pitjor de les ar-
mes d’aquests éssers mig
peix mig dona no és la se-
ducció del seu cant sinó el
seu silenci. Ulisses, que
s’espera la melodia, no sent
el silenci i passa de llarg del
tràngol.

‘Viatge a Ítaca’
A Viatge a Ítaca (1975),
Lluís Llach va adaptar un
poema de Kavafis. La lectu-
ra que es va fer de la cançó
va ser sobretot política,
gràcies a versos com
aquests: “Heu d’anar més
lluny / dels arbres caiguts

que ara us empresonen, / i quan els haureu gua-
nyat / tingueu ben present no aturar-vos”.

‘La mirada d’Ulisses’
L’Ulisses d’Homer es
converteix en un di-
rector de cinema que
busca tres bobines
sense editar dels
germans Mannakis,
les primeres filmaci-
ons gregues. El viat-
ge –desassossegant
i malenconiós– el
porta per diversos punts d’una Europa convulsa: és
testimoni de l’enderrocament del comunisme i ob-
serva els estralls de la guerra dels Balcans.

DOS GRANS TRADUCTORS

Joan Francesc Mira
Nascut a València l’any 1939, no és
la primera vegada que Joan Fran-
cesc Mira assumeix una traducció
ambiciosa i se’n surt amb resultats
remarcables. A més d’encarregar-se
de narradors del segle XX com Clau-
de Simon, Antonio Tabucchi i Erri de
Luca, durant l’última dècada Mira ha
publicat les traduccions de la Divina
Comèdia, de Dante Alighieri (Proa,
2001) i els Evangelis de Marc, Ma-
teu, Lluc i Joan (Proa, 2004).

Carles Riba
El poeta, crític i traductor Carles Ri-
ba (Barcelona, 1893–1959) va fer
dues versions de l’Odissea d’Homer,
una l’any 1918 i l’altra el 1949. En-
cara ara és considerada una gran
traducció literària: el ritme majestu-
ós, la força d’alguns passatges i les
lliçons de català hi abunden. L’apor-
tació com a traductor de Riba va ser
extensa i amb molts bons resultats
(Sòfocles, Èsquil, Eurípides, E.A.
Poe, Rilke, Hölderlin, Bédier).


