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Sòfocles va viure a Atenes entre el 496 i el 406 aC
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Dos mil cinc-cents anys
del naixement de Sòfocles

C A R L E S M I R A L L E S

El tracte
de Riba amb
Sòfocles donà
fruit ja en
els anys 20,
quan publicà
un volum amb
l’‘Antígona’
i l’‘Electra’

E
n l’àmbit de la cultu-
ra occidental, en al-
guns indrets més que
en altres i de dife-
rents maneres, ha es-

tat commemorat durant l’any
2003 aquest quinzè centenari,
que en realitat, perquè els anys
dels grecs s’encavallen amb els
nostres, podem prorrogar fins
als primers mesos del 2004. A
Catalunya, des de l’any 2001
que hauríem pogut celebrar
l’aniversari del privilegi de la
traducció de Sòfocles per Riba.
Un aniversari més modest, un
cinquantenari. El 1951 van
sortir, en efecte, tant el primer
volum –i únic publicat en vida
del poeta– de la versió en vers
com el primer volum, també,
de la traducció en prosa de la
Bernat Metge, amb una intro-
ducció general que, juntament
amb les notícies preliminars a
cada tragèdia que va poder es-
criure, constitueix un dels seus
millors textos crítics. Només
ho indico per justificar, que
tampoc no caldria, que m’ocu-
pi avui de Sòfocles i de Riba.

De fet, com que una branca,
potser la central, de la poesia
contemporània prové de Höl-
derlin, i Hölderlin assoleix la
seva veu pel tracte que manté
amb Píndar i més encara amb
Sòfocles, no és estrany trobar
en els poetes d’aquesta família,
directament o indirectament,
la poesia, el tràgic de Sòfocles;
fins al punt que podem pensar
que, en bona part, el concepte
del tràgic, que ha resultat fo-
namental en la cultura euro-
pea al llarg del segle XIX i so-
bretot en el XX, ha estat des-
til·lat de l’efecte que anava fent
a poetes, pensadors, filòlegs,
lectors i espectadors, tot al
llarg d’aquests dos segles, la
poesia de Sòfocles. De Goethe a
Hegel, el conflicte, que és con-
siderat configurador necessari
del tràgic, se sol il·lustrar amb
exemples trets dels mites de les
seves tragèdies: d’Àiax sobretot
a Antígona; i Antígona especi-
alment, en companyia d’Èdip.
No deixa de tenir sentit que el
tràgic es trobi en l’origen de la
relació, des d’aquells temps
tan problemàticament sentida,
entre ètica i política o en l’ar-
rencada mateix de la psicoa-
nàlisi, més tard.

El tracte de Riba amb Sòfo-
cles donà fruit ja en els anys
20, després de la primera ver-
sió de l’Odissea, quan publicà, a
la mateixa Biblioteca Literària,
un volum amb l’Antígona i
l’Electra; una primera versió en
vers. En la mateixa dècada en
què havia descobert Hölderlin
i n’havia presentat ja la tra-
ducció d’alguns poemes i frag-

ments als Jocs Florals de l’Em-
pordà (1922). Durant quinze
anys, com va explicar Gabriel
Ferrater, Riba va deixar en re-
serva el que havia après de
Hölderlin. I va ocupar-se, pel
que fa a tragèdies, en la tra-
ducció en prosa d’Èsquil, a la
Fundació Bernat Metge. Va tor-
nar a Hölderlin a l’exili, quan
va començar, després de la
guerra d’Espanya, a escriure les
Elegies de Bierville, continuades a
la França ocupada pels nazis. I
després, ja a Catalunya, publi-
caria les Versions de Hölderlin
(1944). Després, encara, aprofi-
taria l’embranzida homèrica i
goethiana de la seva tesi sobre
la Nausica, de Maragall (1938),
per a la segona versió de l’Odi-
ssea, i treballaria en les dues
versions de Sòfocles.

En aquestes condicions, va
connectar molt profundament
amb la poesia de Sòfocles, amb
el tràgic. Van coincidir la re-

cuperació de Hölderlin, palesa
a les Elegies, amb la meditació
del dolor, de la sofrença –tan
evidents en la situació de la
Guerra d’Espanya, del seu des-
enllaç, de l’exili subsegüent i
l’esclat de la Segona Guerra
Mundial, de la barbàrie nazi i
la crisi dels valors de l’huma-
nisme–, a partir del tràgic de
Sòfocles. Una coincidència que
Riba destacà amb la traducció,
primer, del dístic Sòfocles, de
Hölderlin, entre les seves ver-
sions d’aquest poeta, i posteri-
orment amb la glossa que féu
d’aquest mateix dístic en la
introducció general de la tra-
ducció en prosa, com a colofó
d’una seva cenyida, lúcida, es-
sencial síntesi del sentit de la
tragèdia de Sòfocles; un text
imprescindible, com he asse-
nyalat, en la valoració del cri-
ticisme de Riba i, naturalment,
molt remarcable en el context
de les interpretacions d’aque-
lla època.

Una coincidència, però, que
també es produí d’alguna ma-

nera en la feina de traduir Sò-
focles, i no solament en la in-
terpretació. No en el sentit que
Riba hagués tingut presents les
dues traduccions de Sòfocles
per Hölderlin, sinó des de la
consideració que Riba va dur a
culminació la pròpia llengua,
el català i la seva pròpia llen-
gua de poeta, després de l’Odis-
sea, amb el seu Sòfocles en vers.
No sé si hem estat i som prou
conscients del que aquest fet

significa per al català i per a la
poesia catalana; quelcom de
semblant al que Benjamin va
assenyalar que la de Hölderlin
significava per a l’alemany i la
literatura alemanya. A la nos-
tra cultura les traduccions de
Sòfocles per Riba han estat
considerades filològiques i no
teatrals, però els que han
mantingut aquest punt de vis-
ta –que només pot entendre’s
des de la perspectiva que els

actors i el públic no són capa-
ços d’arribar-hi– deuen haver
oblidat que el text de l’Antígona
de Brecht –l’acció de la qual té
lloc a Berlín poc abans de l’en-
trada dels aliats– és, amb afe-
gits seus, el de la traducció de
Hölderlin; i aquesta traducció
força incomparablement més
l’alemany a seguir el grec de
Sòfocles que no ho fa amb el
català la de Riba.

Quan Riba situa Sòfocles en
el centre de la seva feina, allò
que bàsicament l’acosta al trà-
gic i a la poesia de Sòfocles és
l’expressió que troba en les se-
ves tragèdies del dolor, de la
sofrença humana, i un despla-
çament de l’atenció des del
conflicte cap a l’heroi, en la
interpretació del tràgic: la
conversió del conflicte, que
Goethe i Hegel havien situat
com a nucli imprescindible del
tràgic, en dolor humà, en vi-
cissitud indefugible d’un ho-
me sofrent (“leidende Mensch ”,
en paraules de Schadewaldt
d’un text del 1944). Quant a
l’heroi, en un llibre del 1964
Bernard Knox il·lustrava amb
una sèrie d’estudis de la dèca-
da dels 50 la nova focalització
en aquest sentit dels filòlegs.
De fet, però, usaven aquest
mot, heroi, extrapolant-lo del
seu sentit específic en el siste-
ma de la religió grega, i al
capdavall se’n servien per sig-
nificar la humanitat, l’home
contemporani. A través del seu
dolor a les tragèdies de Sòfo-
cles es tractava de trobar sentit
als temps de sofrença, a la
barbàrie i a la guerra; de plan-
tejar almenys si eren encara
possibles l’humanisme, la be-
llesa, la poesia, en el món de
després de la guerra.

La consciència que l’home es
trobava davant d’un abisme
però era necessari no rendir-se,
seguir endavant, Riba va ex-
pressar-la en la IX de les Elegies
de Bierville, on es reconeixia
“entre els fills... de les sembres
il·lustres” dels grecs, que havi-
en gosat “accions més que hu-
manes” per poder ser realment
homes i no acceptar com a
humà “un destí bestial”: el re-
sultat de la Guerra d’Espanya,
l’ocupació nazi de França. Riba
és clar que tenia present fins a
la paràfrasi un lloc de l’Inferno
de Dante, en el cant XXVI, en
què Ulisses, arribat al límit del
món, exhorta els seus homes a
seguir-lo, a anar més endavant.
Un text que, significativament,
també Pietro Levi usà per mi-
rar de mantenir viva, amb
obstinació contra l’evidència, a
Auschwitz mateix, l’exigència
de la dignitat humana.


