
Traducció

Joan Francesc Mira(València, ) és un
dels escriptors i intel·lectuals més sòlids i de
més vàlua del nostre temps. En el camp na-
rratiu, ha destacat sobretot per l’escriptura
d’una trilogia novel·lística (Els treballs perduts,
Purgatori i El professor d’història) unànime-
ment avalada com l’aportació valenciana més
cabdal al conjunt de la narrativa catalana del
Tirant lo Blanc ençà. Però aquesta tasca, sem-
pre més visible i lluent, no hauria d’eclipsar ni
les seues interessants aportacions assagísti-
ques ni tampoc la seua faceta com a traduc-
tor d’uns clàssics que considera sense paran-
gó dins el cànon occidental: els Evangelis, la
Divina Comèdia del Dant i ara l’Odissea. 

La flamant edició va encapçalada per una
introducció de Jordi Cornudella, que situa
aquesta nova versió en el conjunt de l’obra
d’Homer. Les recomanacions de Cornudella,
Mira reconeix haver-se-les mirades amb lupa
abans de donar per definitivament conclosa
la traducció en hexàmetres de l’epopeia ho-

mèrica. En els liminars, també s’hi inclou una
explicació d’intencions de Mira mateix, que
confessa que, de jove, tenia les aventures
d’Ulisses i Telèmac com un dels seus llibres de
capçalera i, encara que mai se’n va desen-
tendre del tot, no havia tornat a emprendre’n
una lectura de cap a cap fins al . Nasqué
d’aquesta beneïda decisió de revisitar el clàs-
sic, el propòsit de versificar-lo novament en
un català —de València, s’afanya a remar-
car— que lliscara al lector coetani com una
agradable travessia, tan fluidament com
devia ressonar a orelles dels antics
grecs. I ho aconsegueix amb es-
creix. Pensem que, fins ara,

només disposàvem de la traducció rimada de
Carles Riba, pèlag en què més d’un i més de
dos lectors actuals estarien condemnats al
naufragi i, en qualsevol cas, a passar una
odissea lingüística semblant al periple d’U-
lisses. Mira ho expressa irònicament: l’Odis-
sea d’Homer traduïda per Riba és un gran po-
ema... de Carles Riba! 

Cadascun dels  cants en què s’escindeix
l’obra, va precedit d’una breu introducció en

prosa, molt clarificadora, a cura del ma-
teix traductor, a l’estil de les que anti-
cipaven els cants en la traducció que

enllestí de la Divina Comèdia. En

canvi, el nombre de notes a peu de plana ha
minvat notablement respecte de l’obra del
Dant, en part, per no fatigar el lector i, en part,
perquè la naturalesa de l’obra homèrica no ho
requeria tant. 

Quan s’enceta la història, Ulisses fa anys que
roman retingut a una illa remota per la nim-
fa Calipso, d’on no hauria pogut fugir si no ha-
gués estat per la intercessió de Pal·las Atena da-
vant Zeus amb l’objectiu de posar fi al vaga-
reig del personatge arreu de la Mediterrània.
Les decisions i actuacions d’uns déus favo-
rables o hostils, massa humans en definitiva,
menaven en l’antiguitat el destí dels mortals.
Feia deu anys que els grecs guanyaren la
guerra als troians, que s’havia iniciat una dè-
cada abans, moment en què Ulisses va partir
d’Ítaca. Llavors, presa la decisió de tornar a
casa, Pal·las es desplaça a Ítaca per informar
el fill d’Ulisses, Telèmac, que el seu pare no és
mort, que ha d’expulsar els pretendents que
li consumeixen l’hisenda i rodegen la seva
mare Penèlope —de la mateixa manera, que
gaudiria de potestat per maridar- la en cas que
Ulisses fos mort—, armar un vaixell i sortir a
demanar notícies del seu pare; si no vaig
errat de comptes, Telèmac devia haver com-
plert dos anys quan esclatà la contesa a Troia
i ara, per tant, en té més de vint. 

Diversos personatges i de maneres diferents,
aniran anunciant el destí cantat, mai millor dit,
i fatal d’uns pretendents rudes, que abusen de
l’hospitalitat i no respecten ni els déus, i que
són enganyats per una hàbil Penèlope que els
entretenia amb l’excusa d’haver d’acabar
abans de casarse amb un d’ells un llenç que tei-
xia durant el dia, però que desteixia a la nit. La
mateixa astúcia exhibida per l’esposa s’asso-
cia a Ulisses, quintaessenciada en el cavall de
Troia, i que en el desenllaç de l’obra s’impo-
sarà a la força física i numèricament abasse-
gadora dels pretendents sols amb l’ajut de tres
homes més, un dels quals és el seu fill Telèmac.

POR CARLES CABRERA

L’Odissea de Mira

Homer, l’autor de l’Odissea, és el pare de la literatura occidental. Joan F.
Mira, un dels escriptors valencians més sòlids del nostre temps, acaba de
publicar la seua versió en hexàmetres de l’Odissea traslladant de manera
clara i fidel la grandesa, l’emoció i la vivacitat narrativa de l’original grec.

HOMER
Odissea

Versió de Joan F. Mira.
També disponible en 
E-book. 
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Lo que piensan los filósofos
PAIDÓS, 2011

El filósofo y columnista deThe Guardian,autor de best sellers como El cerdo que quería ser
jamón y ¿Se creen que somos tontos?, propone una colección de entrevistas con los mejores filósofos
actuales. En total, veintidós artículos construidos desde otras tantas entrevistas a ese mismo número
de filósofos y filósofas. Sí, esto último, una categoría en franco crecimiento. Entre ellas, Janet
Radcliffe Richards, Helena Cronin, Mary Midgleyy Mary Warnock. Los temas, publicados en
The Philosophers Magazinehace una década, recorren una amplia gama de preocupaciones, desde
cómo nos determinan los genes hasta la existencia  de Dios, la justicia, el valor del arte…
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SIMON LEYS

Los náufragos del «Batavia». Anatomía de una masacre
ACANTILADO. TRADUCCIÓN: JOSÉ RAMÓN MONREAL, 2011

El autor de La felicidad de los pececillospublica ahora un libro breve que trata de la mar, de los
barcos, de un naufragio y la génesis y el desarrollo del Mal. La noche del 3 al 4 de junio de 1629, el
Batavia, orgullo de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, naufragó a poca distancia del
continente australiano, tras chocar contra un archipiélago de coral. El naufragio fue atroz. Mientras
Pelsaert, representante del armador, y el capitán intentaban llegar a Java en una chalupa para
buscar ayuda, los más de doscientos supervivientes vieron cómo Cornelisz, exboticario perseguido
por la justicia, los lanzaba a un pozo de terror y violencia.
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JENNIFER EGAN

El tiempo es un canalla
MINÚSCULA, TRADUCCIÓN: CARLES ANDREU, PREMIO PULITZER, 2011

Con el rockpalpitando en cada página, un entramado fascinador pasa por lugares como NY,
San Francisco, Kenia, Nápoles o el desierto de California, y cubre un período que va de los setenta
hasta el 2020. La mirada punzante de Jennifer Egan aúna lo cómico y lo trágico y consigue que
los fragmentos de tiempos y espacios dispersos converjan en una novela polifónica e innovadora
que recurre a técnicas narrativas insólitas para acabar trazando un lúcido retrato de la era digital.
«Una investigación creativa sobre lo que significa crecer y envejecer en la era digital, que muestra
una curiosidad conmovedora sobre el vertiginoso cambio cultural», declaró el jurado del Pulitzer.
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FRED VARGAS 

El ejército furioso
SIRUELA, 2011

Es el nuevo libro de la que es considerada la reina de la novela negra francesa. Un trabajo
subtitulado, Un caso del comisario Adamsberg, infalible personaje que tendrá que enfrentarse a
una terrorífica leyenda medieval normanda, la del Ejército Furioso: una horda de caballeros
muertos vivientes que recorren los bosques tomándose la justicia por su mano. Todos los que no
tienen la conciencia tranquila se sienten amenazados. Adamsberg acepta ir a investigar a ese
pueblo aterrorizado por la superstición y los rumores. Ayudado por la gendarmería local, por su
hijo Zerk y por sus colaboradores, tratará de proteger de su macabro destino a las víctimas.
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Opinió

En una pel·lícula de la saga Superman,
Louise Lane ha de rebre un Pulitzer per
haver escrit, amb la recança de l’enamo-
rament frustrat, l’article Per què la Hu-
manitat no necessita Superman? Al final,
Lane n’escriu un altre: Per què la Huma-
nitat necessita Superman? És possible
transferir aquestes qüestions del món
dels herois de la literatura popular al món
dels herois de la gran literatura (també

L’Odissea era, és i serà literatura popular). 
Necessita la Humanitat un heroi com

Odisseu? És mentider, trampós, evasiu, or-
gullós, venjatiu, sanguinari i masclista
(considera Penèlope propietat seua i li-
quida veïnats i criades)... Si qualsevol
planteja plet contra L’Odissea i Homer per
ser politicament incorrectes, o proposa re-
tallar el relat, ni l’obra ni l’autor no en sor-
tiran massa ben parats. Hi ha sang i odi en
L’Odissea. Necessitem, per tant, o no Odis-
seu? 

Rotundament, sí. La imaginació huma-
na necessita aventura i aventurers. Com
més contradictoris els herois, millor; i

com més inversemblants les peripècies, mi-
llor. Com més simbòlics siguen els reptes
i perills als quals ha d’enfrontar-se l’heroi,
més possibilitats hi ha que ens hi identifi-
quem. La única condició és que tot estiga
ben narrat. 

Perquè, nosaltres tenim també, ens
agrade o no saber-ho, aquells trets. Tots (to-
tes) els manifestem en qualsevol moment
de la nostra vida en major o menor pro-
porció. O ens agradaria. Tots (i totes) vol-
dríem (i en algun cas no només simbòli-
cament) fer guerres per obtenir botins, te-
nir amants i mentrestant mantenir la fi-
delitat de l’esposa i mare del nostre fill (o
de l’espòs i pare), ser reis (o reines) d’un pe-
tit país, demostrar poder, resistir tempta-
cions i patir tribulacions si a la fi triomfem
i no se’ns oblida... Parlam de valors? De
somnis? Què ens mostra, la figura d’Odis-

seu? És intimament humà. Porta i exposa
totes les condicions humanes dissem-
blants: goig i por, felicitat i dol. Gràcies a la
ficció vivim moltes vides i entenem as-
pectes de la nostra. Odisseu pateix, plora,
tria, desafia els déus, cerca Itaca, illa bre-
víssima que té l’olor d’una mescladissa de
ferum de cabra salvatge i flaires de saladi-
na, pinassa i romaní... Itaca té platges,
ullastres, ovelles. I un tàlam massa temps
buit. Necessitem saber que Itaca ens espera
més enllà d’un horitzó d’ones vinoses. I sa-
ber que per arribar-hi, cal navegar, oir si-
renes, passar per caus de monstres, matar
ciclops, abandonar Circe i Calipso, per
ventura naufragar i perdre-ho tot... Tot,
menys l’esperança de ser ben rebuts, al fi-
nal de la travessia, pels ulls de qui ens és fi-
del. Ni que sigua un ca vell i ple de puces
que ens recorda de quan érem infants.

PER MIQUEL RAYÓ

Necessitem Odisseu?


