
 

 
 

TRADUCCIONS I RECEPCIÓ 
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1879 

 
 
 



Allavors troba, surtint del aiga, á Licaon, fill de 
Priam, á qui ja un dia, en una marxa nocturna, 
ell mateix habia fet cautiu en los camps de son 
pare, [...] 
  
Aquiles lo veu nú, sense casco, sense escut, 
sense llansa; ha deixat las armas en la ribera, y 
surt del riu plé de suhor y rendit per la fatiga. 
[...] 



[...] Licaon, tremolant, se dirigeix á ell á tota 
pressa pera abrassarli 'ls genolls; de totas 
maneras vol escaparse de la mort espantosa y 
de la funesta Parca. [...] y diu rápidament 
aquestas paraulas: 
«Aquiles,  t' ho prego, apiádat de mí, pren 
consideració á la meva jovenesa. Só per tú un 
suplicant digne de respecte, perque he probat 
en ta mateixa  taula 'l  fruit de Céres,  quan 
me   tragueres de  nostra hermosa  horta  pera 



conduirme y véndrem en la divina Lemnos, 
lluny de mon pare y dels meus. Jo 't valguí una 
hecatomba; mon rescat avuy seria d' un preu 
triple. ¡Aquí tens la dotzena aurora desde que, 
després de crudels sufriments he tornat á 
veure á Troya, y precís es que un destí mortal 
me fasse caure en tas mans! ¡Ah! sens dupte 
que só odiós á Júpiter, que m' entrega encara 
á ton furor. [...]  Ara, jo vaig á morir aquí, 
perqué no espero pas lliurarme de tas mans, 
ja  que una  divinitat  funesta entre ellas m' ha  



portat. Més te dich, y fes que mas paraulas 
penetren en ton esperit, que 'm salves, que 
no só pas sortit de las mateixas entranyas d' 
ahont sortí Héctor, que es qui ha mort á ton 
amich valent y dols.» 
Aquestas son las súplicas del ilustre fill de 
Priam; y no es pas una dolsa resposta la que 
sas orellas escoltan: 
«¡Insensat! no 'm parles pas de rescat, y 
acaba 'ls teus inútils discursos. Avans de que 



Patroclo hagués rebut lo colp fatal, m’ 
agradava salvar als Troyans; n' habia presos 
molts y 'ls habia venut. Mes avuy, de tots los 
que devant d' Ilió, alguna divinitat fasse que 
caiguin á mas mans, sobre tot los fills de 
Priam, cap se lliurarà de la mort.  
 
Mor, donchs amich, mor també. ¿A qué 
venen aquestas súplicas? Patroclo ha sigut 
mort, y valia mes que tu. ¿No 'm veus á mí alt 



y hermós com só? ¿nascut d' un pare ilustre y 
d' una mare inmortal? Donchs bé; també á mí 
del mateix modo la Mort y la Parca violenta m' 
agafarán, y ja siga al espuntar l' auba, ja al 
póndres lo sol, ó ja al mitj dia, algun guerrer 
me detindrá 'l curs de la vida ab lo bronzo d’ 
una llansa ó d’ una llaugera fletxa. »  
      Al sentir aquestas paraulas, Licaon sent 
que 'l cor li  defalleix y las camas  se  li  plegan; 
deixa anar la llansa y  se assenta  estenent los 



 
brassos. Aquiles se treu l' espasa de doble tall, 
li apunta á la garganta y li enfonsa en son pit 
la fulla entera. Licaon cau de cara amunt, la 
sanch li regala y cubreix la térra.   
 
 



 

 

1851 

 
 
 



Se levanta la Aurora, y decidido, 
Huyo de los abrazos de la Diosa; 
[...] 
De sus caricias últimas me escapo; 
Los compañeros á dispertar vuelo 
Y en los transportes de mi gozo estremo : 
Amigos, digo, sacudid el ocio; 
Partamos, que la Diosa se ha dignado  
Mostrarme el rumbo que seguir debemos. 
 



Responden á mis voces afanosos  
Y obedecerme intentan... ¡Ay que á todos 
Conmigo regresar no les fué dado! 
Uno había mas jóven que los otros, 
Triste guerrero de apocada mente, 
Que Elfenor se llamaba; embriagado, 
A fin de respirar ambiente sano 
Fuese á dormir al techo del palacio. 
 



Escuchando el rumor de sus amigos, 
Y oyéndolos partir, corre y olvida  
Que es preciso bajar por una escala; 
Marcha de frente siempre y al fin cae 
Y el cerebro se rompe y vuela el alma  
A las negras horríficas moradas. 
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Valentí Almirall  (1841 – 1904)  



Conrad Roure (1841 – 1928) 





 

 

El gest d’incorporar 

Homer a la pròpia cultura i 

literatura 
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Odusia 
Livi Andrònic 

  

 

῞Ανδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον 

 

Virum mihi, Camena, insece uersutum 

 



 

L’Odusia de Livi Andrònic és  
«un paradigma per a totes les 
subsegüents cultures deutores de 
l’antiguitat per a l’articulació de 
les seves literatures nacionals».  
 

Richard H. Armstrong 



 

«La primera línia de la literatura 
grega és l’inici de la Ilíada 
d’Homer; la primera línia de la 
literatura llatina és l’inici de la 
traducció de l’Odissea d’Homer 
de Livi Andrònic». 
 

G.W. Most  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

El “ritual andrònic” 
 
 



 

 

Accra (Ghana) 

 

1957 
 
 
 



Lawrence-Henry Ofosu Appiah 

(1920 - 1990) 







 

 

Greyton (Sudàfrica) 

 

2012 
 
 
 



Richard Whitaker 





 

 

Çanakkale (Turquia) 
(prop de Troia) 

 

2014 
 
 
 



FECRI POLAT    /    KAMURAN DEMIR 
 

ÎLYADA (kurd) - 2015 



Îliyada (kurd)  

Kamuran Demir – Fecri Polat 



 

dengbêj  
 
 



Dengbêj geleneği projesi 
(Projecte de la tradició dengbêj ) 





Evdalê Zeynikê (“l’Homer kurd”) 
(principis s. XIX – 1913) 



 

“ritual” molt estès 
en literatures 
minoritzades 

 
 



Iliade in lingua napoletana (c. 1726/1737) 

Nicoló Capasso 



Iliade d’Omero in veneziano (c. 1764/1775) (publicada 2005) 

Giacomo Casanova 



Iliade di Omero in idioma toscano (1775) 

Giacomo Casanova 



Odissea – Rosa Gazzara (Sicilià) (1991) 



Iliade / Odissea (sard)  (2005) 

Antoninu Rubattu 



L’Odissea. Libera interpretazione dilettale (romanyol)  (2005) 

Adolfo Margotti 



 
 

Alessandro Carrozzo – Pierluigi Visintin 

ODISSEE di Omêr (furlà)  (2006) 



La dea farabutlona (romanyol) (2006) 

Pietro Guberti 



Odiséa – Viáz de poeta sa Ulisse (romanyol)  (2007) 

Tonino Guerra 



Omero – Odissea (napolità) (2010) 

Elvira Garbato 



Odissea in dialetto bellunese (vènet) (2013) 

Thomas Pellegrini 



Le tribulassion d’Avuss – Odissea in lingua piemontese (2014) 

Carlin Porta 



L’Odissea in milanes (llombard occidental) (2016) 

Walter Moneta 



 
 
 
 
 

2019 
 

Any de Robèrt Lafont 
 
 



Robèrt Lafont 
(Nimes, 1923 - Florència, 2009) 

 



Lo viatge grand de l’Ulisses d’Itaca  (2004) 

Robèrt Lafont 



 
 
 
 
 

Des de les traduccions 
perifèriques a alguns 

personatges perifèrics 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Λυκάων 
Licàon  

(fill de Príam) 
 
 



 

[…] 
 
ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ: τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως; 
κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων. 
οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε; 
πατρὸς δ᾽ εἴμ᾽ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ: 
ἀλλ᾽ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή: 
ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ 
ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται 
ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ. 

 
 



 

 
 
 
ὣς φάτο, τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ: 
ἔγχος μέν ῥ᾽ ἀφέηκεν, ὃ δ᾽ ἕζετο χεῖρε πετάσσας 
ἀμφοτέρας: Ἀχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 
τύψε κατὰ κληῗδα παρ᾽ αὐχένα, πᾶν δέ οἱ εἴσω 
δῦ ξίφος ἄμφηκες: ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 
κεῖτο ταθείς, ἐκ δ᾽ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 

 
          Ilíada,21. 106-119  



Apa, doncs, amic meu, mor tu també. ¿Per 
què et lamentes així? També ha mort 
Pàtrocle, que de molt era més valent que tu. 
¿Jo, no veus que formós i alt sóc? Sóc fill d’un 
pare noble, i la mare que em va infantar és 
una dea. Però tinc damunt meu la mort i el 
destí implacable. Vindrà una aurora, una 
tarda o un migdia, quan algú em llevarà la 
vida amb la lluita amb Ares, encertant-me o 
bé amb una pica o bé amb una fletxa 
disparada des de la corda d’un arc.” 



Així va parlar Aquil·leu. Allí mateix es van 
desfer els genolls i el cor del Priàmida 
Licàon. Deixà caure la llança, i ell es va 
asseure amb els dos braços estesos.  
 
Aquil·leu es tragué l’espasa punxeguda, el 
colpí a la clavícula, al costat del coll, i li 
clavà l’arma de doble tall tota sencera. Ell 
jeia estès de cap a terra, la negra sang li 
rajava, i la terra en va quedar xopa. 



George Steiner (n. 1929) 





L'intercanvi fatal entre Licaó i 

Aquil·les concentra la major part 

del que la percepció ens 

concedeix com a límits de la 

paraula humana davant de la 

mort.  
 

Georges Steiner 
Errata 



 
 
 
 
 

Ἐλπήνωρ 
 

Elpènor 
 
 



 

 
Ἐλπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος, οὔτε τι λίην 
ἄλκιμος ἐν πολέμῳ οὔτε φρεσὶν ᾗσιν ἀρηρώς: 
ὅς μοι ἄνευθ᾽ ἑτάρων ἱεροῖς ἐν δώμασι Κίρκης, 
ψύχεος ἱμείρων, κατελέξατο οἰνοβαρείων. 
κινυμένων δ᾽ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας 
ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάθετο φρεσὶν ᾗσιν 
ἄψορρον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν, 
ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν: ἐκ δέ οἱ αὐχὴν 
ἀστραγάλων ἐάγη, ψυχὴ δ᾽ Ἄϊδόσδε κατῆλθεν. 

 
          Odissea, 10. 552-560 



 

“N’hi havia un, Elpènor, el més jove, no gaire 
coratjós en el combat ni gaire entenimentat, que, 
buscant la fresca perquè estava embriac de vi, 
s’havia estirat dalt del terrat del sagrat casalici de 
Circe, lluny dels companys. Quan sentí el soroll i 
l’enrenou dels companys que es movien, s’alçà de 
sobte i s’oblidà en el seu cap d’anar cap enrere i 
baixar per les escales i caigué de dalt del terrat. 
Se li van trencar les vèrtebres del coll, i el seu alè 
va baixar a l’Hades.” 

         Traducció de Joan Alberich 



Ezra Pound (1885 - 1972) 





Però primer arribà Elpènor, el nostre amic Elpènor, 
insepult, perdut per l'esbarjosa terra, 
els membres del qual vam abandonar a la casa de 
Circe, 
no plorat per ningú, no cobert per cap tomba, car 
altres delers acuitaven. 
Esperit llastimós. I jo que li crido amb paraules 
alades: 
«Elpènor, ¿com ets vingut en aquesta riba foscant? 
¿Que hi has arribat a peu, vencent els mariners?» I 
ell amb mots feixucs: 
 



«Mal fat i vi abundant. Em vaig adomir al fogar de 
Circe.  
I, en baixar desprevingut per la llarga escala de mà, 
vaig caure de cap contra un contrafort 
i vaig desnucar-me, i el meu esperit davallà a l'Avern.  
Però a tu, oh Rei, et suplico que em recordis, insepult, 
sense ningú que em plori,  
acaramulla les meves armes, fes-me una tomba a 
l'areny i escriu-hi:  
un home dissortat, però amb fama futura.  
I clava-hi el rem amb què entre els companys 
remava». 

Ezra Pound. Traducció de Francesc Parcerisas  

 



Mercè Rodoreda  (1908 – 1983) 



XI 
 

ELPÈNOR 
 

De l’odre fins a la resseca gorja 
feres, oh vi, tants de camins vermells! 
Veia dansar les llunes a parells 
en un cel enfurit com una forja. 
 
Quin salt, el meu, de ràfec a llamborda, 
sense relleix, sense graó intermig! 
Ara, si em moc, no sento mon trepig, 
car ombra só dins la sauleda borda. 



Viure? Per què? Oh corba de periples! 
Fregar, tot just, ribatges impossibles, 
voltar una mar amb alirets damunt. 
 
Desig, renom, virtut, triple quimera! 
Germans de rem, jo enfilo la drecera: 
vindreu amargs, cansats, i d’un a un. 
 
 

Mercè Rodoreda 
 



Γιάννης Ρίτσος (Iannis Ritsos) 
1909-1990  



Μη-ήρωας 
 
Αυτός, που, ακούγοντας το βήμα των συντρόφων του 
να ξεμακραίνει πάνω στα χαλίκια, μες στη μέθη του, 
αντί να κατεβεί τη σκάλα που ’χε ανέβει, πήδησε ίσα 
τον τράχηλό του κόβοντας, έφτασε πρώτος 
μπροστά στο μαύρο στόμιο. Κι ούτε που χρειάστηκαν 
εκείνες οι μαντείες του Τειρεσία. Κι ούτε που άγγιξε 
το αίμα του μαύρου κριαριού. Το μόνο που ζήτησε 
ήταν μια πήχη τόπος στ’ ακρογιάλι της Αιαίας 
κι εκεί να στήσουν το κουπί του — εκείνο που ’λαμνε 
 



πλάι στους συντρόφους του. Τιμή, λοιπόν, και δόξα 
στ’ όμορφο παλικάρι. Αλαφρόμυαλο το ’παν. Ωστόσο 
μήπως δε βοήθησε κι εκείνο κατά δύναμη 
στο μεγάλο ταξίδι τους; Για τούτο, κιόλας, ο Ποιητής 
το μνημονεύει χώρια, αν και με κάποια περιφρόνηση, 
κι ίσως γι’ αυτό ακριβώς με πιότερο έρωτα. 

 
   Γιάννης Ρίτσος  
   Μαρτυρίες. Σειρά δεύτερη 



Heroi, no 
 

Ell, que sentint les passes dels companys 
allunyar-se damunt els còdols, enmig de l'embriaguesa, 
no va baixar l'escala que havia pujat, ans saltà de dret 
i es trencà el coll, va arribar el primer 
davant la negra boca. No li calgueren 
aquelles profecies de Tirèsias, ni tastà 
la sang del boc negre, només va demanar 
un pam de terra a la platja d'Eea 
i que hi clavessin el rem  -el que movia 

al costat dels companys. Honor i glòria, doncs, 



al bell xicot. Eixelebrat li deien. Tanmateix, 
no els ajudà ell també tant com pogué, 
al gran viatge? Segurament per això el Poeta 
el recorda a part, ni que sigui amb cert menyspreu, 
i potser just per això amb més amor. 
 
 

Iannis Ritsos 
Testimoniatges II, Atenes 1966. 

 
Traducció de Quim Gestí 



Konstandinos P. Kavafis  
(Alexandria, Egipte, 1863 – 1933) 



CESARIÓ 

  

En part perquè un període volia aprofundir, 

en part per passar el temps enmig dels llibres 

meus, 

ahir a la nit vaig prendre i em vaig posar a llegir  

una col·lecció d’inscripcions dels Ptolomeus. 

Els innúmers elogis, les adulacions 

semblen iguals per tots. Tots ells són esplendents, 

ínclits, puixants, munificents; 

i totes les empreses, prudentíssimes. 

Si parles de les dones d’aquest llinatge, també 

elles, 

totes les Berenices, Cleopatres, són unes 

meravelles. 



Quan vaig haver acabat d’estudiar el període, 

deixat hauria el llibre, si un esment,  

breu i insignificant, del rei Cesarió  

no m’hagués tot seguit atret l’esguard… 

  

Ah, vet aquí, vas sortir tu, amb la vaga  

fascinació teva. Són ben poques  

les ratlles que a la història es troben sobre tu, 

i tant més sense traves t’he format dins la ment. 

 

[…] 

 

      Konstandinos Kavafis 

      Traducció de Joan Ferraté 

 



Γιώργος Σεφέρης (Giorgos Seferis) 
(1900 – 1971)  



 
 
 
 
 
 
 
 

12 serventes d’Ulisses 
 
 



Mercè Rodoreda  (1908 – 1983) 



XXXI 
 

LES SERVENTES PENJADES 
 

Amb dits de mel la Benvolent amoixa 
la corda rude que ens estreny el coll 
i el vent ens va eixugant el ventre moll 
de la suor que ens hi ha deixat l’angoixa. 
 
Escombra vil, esponja assedegada, 
espill rodó de l’aigua del gibrell! 
Llana tot just mal abrigant l’anyell! 
Marges nevats de l’última bugada! 
 



Dretes ja som si torcejàvem vives 
—quin plom sobtós en carns imperatives, 
oh cos cedit en llits mal defensats! 
 
Negres de sang en gleves adormida 
de puntetes entrem a l’altra vida 
amb els caps una mica decantats. 
 

Mercè Rodoreda 
Món d’Ulisses 

 
 
 



Matgaret Atwood (n. 1939 )  



xxvii 
 

THE CHORUS LINE: WE’RE WALKING BEHIND 
YOU, A LOVE SONG 

 
Yoo hoo! Mr Nobody! Mr Nameless! Mr Master 
of Illusion! Mr Sleight of Hand, grandson of 
thieves and liars! 
We’re here too, the ones without names. The 
other ones without names. The ones with the 
shame stuck onto us by others. The ones 
pointed at, the ones fingered. 
 



The chore girls, the bright-cheeked girls, the 
juicy gigglers, the cheeky young wigglers, the 
young bloodscrubbers. 
Twelve of us. Twelve moon-shaped bums, 
twelve yummy mouths, twenty-four feather-
pillow tits, and best of all, twenty-four 
twitching feet. 
Remember us? Of course you do! We brought 
the water for you to wash your hands, we 
bathed your feet, we rinsed your laundry, we 
oiled your shoulders, we laughed at your jokes, 
we ground your corn, we turned down your 
cosy bed. 
 



You roped us in, you strung us up, you left us 
dangling like clothes on a line. What hijinks! 
What kicks! How virtuous you felt, how 
righteous, how purified, now that you’d got rid 
of the plump young dirty dirt-girls inside your 
head! 
You should have buried us properly. You should 
have poured wine over us. You should have 
prayed for our forgiveness. 
Now you can’t get rid of us, wherever you go: in 
your life or your afterlife or any of your other 
lives. 
 



We can see through all your disguises: the paths 
of day, the paths of darkness, whichever paths 
you take we’re right behind you, following you 
like a trail of smoke, like a long tail, a tail made 
of girls, heavy as memory, light as air: twelve 
accusations, toes skimming the ground, hands 
tied behind our backs, tongues sticking out, 
eyes bulging, songs choked in our throats. 
Why did you murder us? What had we done to 
you that required our deaths? You never 
answered that. 
 



It was an act of grudging, it was an act of spite, 
it was an honour killing. 
Yoo hoo, Mr Thoughtfulness, Mr Goodness, Mr 
Godlike, Mr Judge! Look over your shoulder! 
Here we are, walking behind you, close, close 
by, close as a kiss, close as your own skin. 
We’re the serving girls, we’re here to serve you. 
We’re here to serve you right. We’ll never leave 
you, we’ll stick to you like your shadow, soft 
and relentless as glue. Pretty maids, all in a row. 
 

Margaret Atwood. The Penelopiad 





Més que un pes que ens cau a sobre, la tradició 
és una operació que fem nosaltres, una 
reutilització descontextualitzada, un seguit de 
reinterpretacions, malentesos i desplaçaments. 
  
[...] 
  
Si la tradició és una operació que fem, l’herència 
és un pes que ens cau a sobre. 
 
 ... el valor de la tradició depèn de la capacitat 
que tinguem de crear-la, utilitzar-la, fer-la 
créixer. 
 



[...] 

L’herència és un pes que ens cau a sobre. 
Guanyar-se una tradició és un acte de 
llibertat que pot aprofitar-ho tot, també les 
herències que ens aixafen o ens enfarfeguen. 
Si hi ha una virtut emancipadora en les 
humanitats és aquesta: la de fer-se una 
tradició que superi les servituds heretades. 
  

 Raül Garrigasait 
Tradició 

Humanitats en acció 

 



 
 

Moltes gràcies 


