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L’Acròpoli d’Atenes, tot un símbol de la Grècia clàssica, origen de la poesia popular de Iannis Ritsos

Més senyals de grec modern
P O E S I A

J O A N T R I A D Ú

En aquestes
cançons del
poeta grec
Iannis Ritsos
trobem la bella
forma mètrica
del dístic
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D
es que Riba va in-
troduir –i de quina
manera– el poeta
grec d’Alexandria
d’Egipte (de pares

originaris de Constantinoble)
Constantí Kavafis a la litera-
tura o, amb més precisió, a la
poesia catalana, fa més de
quaranta anys, l’interès pel
món literari neogrec ha fet
camí entre nosaltres, tot i que
no prou; el mateix Kavafis (o
Cavafis) esdevingué però, a
poc a poc, motiu de culte i els
seus poemes objecte de noves
traduccions, així com de dis-
quisicions i controvèrsies. Bo-
na cosa, malgrat que de retop
hi hagué qui agafant el rave
per les fulles es cregué que ja
era un entès en la millor poe-
sia de Riba, poc propici a
heure-se-les amb la poesia ori-
ginal. Tant se val. Perquè fins i
tot, un dels poemes, Ítaca, ar-
ribà cantat, en la seva part
d’exaltació del viatge, com a
aventura i com a coneixença,
a amplis auditoris de joventut
i de fervor admiratiu. Encara
més: amb l’ímpetu i la clari-
vidència que hem d’enyorar
tant, Alexis E. Solà produí (així
cal dir-ho) una segona edició
uns quants anys més tard
(Curial, 1977) de Poemes per
Konstandinos P. Kavafis, en la
traducció i amb les notes de
Carles Riba, però amb un prò-
leg magistral de quaranta pà-
gines i amb el text original
grec encarat amb els poemes.

Retrec el nom i l’obra del
benvolgut Alexis Eudald Solà
perquè em consta que el pro-
fessor Eusebi Ayensa, autor
del llibre De l’acrita al patriota.
Les ‘Divuit cançons de la pàtria
amarga’ de Iannis Ritsos, se’l
considera deixeble, ja que ell,
Solà, li’n dirigí una primera
versió, fa anys, com a tesina, a
la Universitat de Barcelona.

Cal afegir, perquè tot quedi
rodó quant a la coneixença del
grec modern entre nosaltres,
que l’autor dedica el llibre a la
memòria de Josep Alsina i
Clota, “introductor del grec
modern a la Universitat de
Barcelona”. Cal integrar
aquest conjunt de petita his-
tòria de la cultura, dos fets
més i, potser, una puntualit-
zació que no farà, crec, cap
nosa. Un és l’aparició, fa uns
mesos, de l’opuscle (els fran-
cesos en diuen plaquette) titu-
lat Senhal, dedicat també a
traduccions d’Eusebi Ayensa i
titulat Planys grecs per la caiguda
de la ciutat. (Commemoració del
550 aniversari de la caiguda de
Constantinoble). Aquest fet des-
astrós tingué lloc, efectiva-
ment, l’any 1453 i el glossen
en aquestes breus però inten-
ses i testimonials pàgines,
tradicions i cançons populars
gregues, seguides d’un poema

de Kavafis en què, al març del
1921, es plany de la pèrdua i
arrasament en mans dels
turcs de les ciutats gregues,
entre elles Esmirna, fundada
pels eolis (vegeu la narració
actual de la catàstrofe del
1922, a la novel·la de Jeffrey
Eugenides Middlesex) i de tota
la franja grega de l’Àsia Me-
nor. El bell poema, en la tra-
ducció d’Ayensa, s’acaba així:
“Ai las, ai de nosaltres, la Ro-
mània ha estat presa!”. El se-
gon fet és l’obligada evocació
aquí, ben de grat i de justícia,
de l’obra hel·lenitzant, creati-
va i erudita, que ens va deixar
Maria Àngels Anglada, a la
qual el treball del professor
Ayensa degué deure almenys
companyia i estímul, amb el
nexe altra vegada d’Alexis Eu-
dald Solà: el llibre de Maria
Àngels Anglada, de publicació
pòstuma, Nit de 1911, porta la
versió de Solà i un erudit co-
mentari d’un poema de Kava-
fis fins aleshores inèdit en ca-
talà.

Ve ara la puntualització.
Quan Kavafis escriu Romània
per a referir-se a la Grècia
d’Àsia Menor, enllaça amb
una realitat històrica que el
traductor en una de les seves
erudites notes als poemes de
Ritsos, i en concret als poemes
Aquí la llum i La Romiossini no la
ploris, exposa complidament.
En resum: els súbdits del nou
imperi bizantí es digueren ro-
mans sempre i, per tant, se-

gons la poesia popular, la fi de
Bizanci “és cantada com la fi
de la Romània” (p. 112) i en-
front dels otomans els grecs
s’anomenaven romans, “pro-
clamant d’aquesta manera la
seva identitat nacional”.
Qüestió de noms, per a dir-ho
com Joan Fuster. Però el fet
s’atarda durant segles, docu-
mentat en la poesia popular
en les notes impagables d’Eu-
sebi Ayensa, fins a la lluita per
la independència contra l’im-
peri otomà. Els grecs s’ano-
menen sempre romaics. Només
a partir de 1921 el mot romaic
es va carregar d’un sentit for-
tament pejoratiu en la mesura
que recordava els llargs segles
d’esclavatge i va ser substituït
per l’antiga denominació hel·lè
(p. 113-114). Així, si un poeta
de primer rengle, grec, del se-
gle XX, Iannis Ritsos
(1909-1990) escriu en grec
modern Romiossini és perquè
així enllaça no pas amb l’hel-
lenisme clàssic sinó amb la
tradició de Bizanci i amb les
lluites i sofriments per la
continuïtat d’un passat propi i
heroic que esqueixen els mots
i l’ànima de la poesia popular.

Finalment, potser cal dir
que el títol del llibre ja respon
al propòsit de l’autor de cor-
respondre al gest de Ritsos,
“de fidelitat a la poesia popu-
lar” i alhora, indissoluble-
ment, a “la pàtria amarga”,
amb una presentació històrica
de dues menes i de dues èpo-

ques d’aquesta poesia de can-
çoner: l’anomenada acrita, del
poema èpic de Digenís Acrites
(s. XI), feudal, paral·lela “fins a
un cert punt” als joglars d’Oc-
cident, i la cançó clèftica (del
verb grec que vol dir robar), que
es pot correspondre, dic jo,
amb les tirades del nostre ro-
mancer dedicades a bandolers.
El bandolerisme, el d’aquí,
estudiat si no m’equivoco per
Joan Reglà, coincideix, com a
Grècia, amb la supeditació
nacional. Com assenyala
Ayensa el cant del bandoler a
la llibertat és una reivindica-
ció individual, però els filò-
legs i els intel·lectuals ro-
màntics, així com els editors
de les cançons, mitificaren la
imatge del bandoler a compte
de la lluita per la llibertat
col·lectiva. Alguna cosa d’això
hi ha hagut també entre no-
saltres, un tòpic prou airejat i
en els seus límits. Amb
aquestes cançons de Iannis
Ritsos (amb el text grec autò-
graf encarat), escrites segons
el poeta en un sol dia, tradu-
ïdes en el català sobri i ex-
pressiu que els escau, trobem,
a més, una bella reinstauració
de la forma mètrica del dístic,
proper des que va aparèixer a
la improvisació i al joc del
contrast, tan propis de la po-
esia popular, estimada pel
poeta. Un llibre, en suma, que
ha estat per a mi, vell hel·le-
nista en excedència, un des-
cobriment.


