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La GaLeria

literatura lluís bonada

L’apassionant viatge a Kavafis de Carles Riba reneix en 
una nova edició de les versions ribianes del poeta

Poques aventures trobaríem més 
sorprenents a casa nostra en el 

camp de la traducció literària que la 
versió al català de seixanta-sis poemes 
de Konstandinos P. Kavafis (1863-1933) 
elaborada per Carles Riba (Barcelona, 
1893-1959) al capaltard de la seva vida.  
Amb aquesta consideració, l’hel·lenista 
Eusebi Ayensa (Figueres, 1967) enceta el 
pròleg d’una nova versió dels Poemes de 
Kavafis,  traduïts per Riba, publicada per 
l’editorial Cal·lígraf.

L’edició té en compte, per primer cop, 
la correspondència entre Riba i la hispa-
nista grega Júlia Iatridi −la persona que 
li descobrí el poeta que va fer el viatge 
a Ítaca, i qui el guià en el seu procés de 
traducció− així com l’arxiu Kavafis.

L’hel·lenista indica que, per primera 
vegada, aquests poemes són publicats a 
la llum del que el mateix Riba n’arribà a 
escriure, de la bibliografia més actualit-
zada i de tot el que el seu autor en digué 
en notes esparses i en esborranys i pri-
meres versions que ara dóna a conèixer, 
com a primícia.

L’edició fixa el text d’una traducció 
tan definitiu com pot ser-ne un al qual  
el seu autor no tingué temps de donar-hi 

el darrer cop d’ull. Així, quan les dues 
edicions dels poemes publicades anteri-
orment −la de Joan Triadú del 1962, i la 
d’Alexis Eudald Solà, del 1977− presen-
ten alguna divergència, sobretot pel que 
fa a la puntuació, Ayensa ha acudit, a 
banda de la versió original grega, a la 

mecanografiada de Riba i també a la 
manuscrita, anterior a aquesta i plena 
d’esmenes.

Els poemes eròtics traduïts i també 
els descartats −que eren els més mani-
festament homosexuals− van provocar 
una polèmica, entre moral i literària, en 
la qual van intervenir Solà, Joan Fuster, 
Joan Ferraté i Gabriel Ferrater, princi-
palment. Ho recorda ara Ayensa, el qual 
pensa que si Riba descarta els poemes 
on Kavafis s’esplaia més en la descripció 
de la relació amorosa entre dos homes, 
cal tenir en compte que exclou sobretot 
aquells en què aquesta relació apareix 
més vinculada al present i, per tant, més 
desconnectada del món clàssic.

Sigui com sigui, el fet és que, diu Ay-
ensa, una simple lectura dels títols dels 
poemes seleccionats posa de manifest 
que els eròtics hi estan perfectament 
representats.

En apèndix, s’inclou una versió 
ribiana bandejada finalment per Riba 
en la seva tria, “Sota la casa”, així com la 
versió castellana de tres més que havien 
de formar part d’una antologia de poesia 
amorosa que li encarregà l’editor Josep 
Janés i que no arribà mai a veure la llum.

El poeta grec Konstandinos P. Kavafis (Alexandria, 1863-
1933), en una imatge de joventut.

■  Unes esperances que 
poden ser expectants
A casa nostra tenim dues per-
sones que coneixen el sentit de 
l’expressió “les esperances més 
expectants del món”. Són l’editor 
d’Ara Llibres, la persona que va or-
denar a la impremta la impressió 
de l’expressió, i la persona que va 
revisar-la en nom de la Fundació 
Pere Coromines /Curial Edicions 
Catalanes, Josep Ferrer i Costa. 

L’expressió apareix, atribuïda a 
William Shakespeare, al final de 
la dedicatòria de Venus i Adonis. És 
possible que hi hagi una tercera 
persona que també en conegui el 
sentit: el seu autor, Salvador Oliva. 
El que diu, però, Shakespeare, ja 
es troba a l’abast de moltes més 
persones, atès que parla de les 
“expectatives més esperançades 
del món” (“world’s hopeful 
expectation”).

■  No és Pedro/Pedre
Raúl Montilla (Barcelona de 
novel·la) parla d’un Pedro Pons, al 
costat d’Àngel Guimerà i Santiago 
Rusiñol, bo i pensant que Pons era 
el seu primer cognom, quan era el 
segon: es deia Agustí Pedro Pons.

■  Engabiats
El Diccionari de la literatura 
catalana diu que Joan Caran-
dell i Marimon, conegut amb el 

pseudònim Llorenç de Sant Marc, 
és autor de La gàbia. És autor de 
La Gàbhia. El vocable “Gàbhia” 
és una sigla de contracció: la de 
l’empresa General Anglo-Belga-
Hispano-Alemanya.

■  Mapa reduït
El DIEC2 diu que el jansenisme 
es va difondre als Països Baixos i 
França. També ho va fer a Alema-
nya, Itàlia i els Països Catalans.

Les notes de víctor ripoLL


	1687ELTEMPS_74

