
Segona Odissea 

haca en la literatura grega moderna 

En L'l nuirc Je l;i rici i siiy^L-riduní litcriitiini tjrct;ii mudcniii, 
un Jcls temes mes estimáis pels seus tírans poetes ha estat el qui-
L-ncnrnii la petita illa Ll'ltaca, amh la qual la ciutat tie Girona ha 
iniciat els actcs ira<,'eriiianamenc ciilfiiral f.]uc han tPacahar ainh 
una fítan festa al port de Tilia jnnica. D'aqiiesta manera, en el 
famós poema iWíi, immortalitzat entre iiusaltres per la nu'isiea i la 
ven de LILIÍS Llach, el poeta alexandrí Konstandinos P. KavaÜs 
tl86VI913) va convertirla mítica illa d'Ulisses en el si'mhol deis 
ohjectiii.s hiimans, iins ohjeetiiis tjue, tot i poder-nos scinhlat 
pobres, int'eriors a les nostres esperances, no per aixn ens han 
en^;anyar, ja que "Sa\'i com hé t'ha.s fet, amh tanta experiencia, ja 
hauras poyut comptendre que volcn dir les Itaques". 

En aqüestes Ifnies, pert"i, volem cridar l'atenció del lector 
sohre un altre caire d'aquest mateix tema que, almenys pcl que fa 
a Grecia, té també Tiitiĵ en en l'ohta Je Kavafis. Certament, uns 
anys ahans d'cscriure ¡Uicn, Kavaiis es va fer ressd d'iuia altra 
tradició sohre el retorn d'Ulisses a la seva pattia -representada per 
la Divina Ciimédia de Oant i peí poema Ulysses d'All'ted 
Tennyson-, sejíons la qual l'heroi ^\\x, dominat per "l'ardore a 
de\'enir Jel mondo esperto», acaba üigint novanient d'ltaca en 
un delirant viatge que el porta tins a les Columnes J'Heracles, on 
uior amb els seus companys enmi^,' d'una yran tempesta. A 
l'estudi d'aquest tema Kavafis va dedicar el hreu anide LÍI ¡i 
clUlisses, tlefinii [u-r ell mateix com una «curiosirat filológica», i 
lambe el poema Nĉ qmuí OÍÍIS.SL'¡I. trohat recentment en l'arxiu 
personal del poeta. Aquest poema, tan allunyat Jel simbolisme 
que caracteritza alguna de les creacions mes excelses de Kavafis 
com haca. La ciukn o Tewwpiks, presenta, amb tot, un interés 
ntitahilíssim. El títol i la referencia inicial a Dant i Tennyson ens 
sitiicn en un nión hen diferent del J'Homer, amb un Ulisses 
dominar per la nostaljíia deis viat^es. que només roma a respinir 
t|Lian veu esvair-se davant seu les ribcs d'ltaca. ParaJoxalment, 
peto, tot i tractar-se d'una "curíositat tilolójíica», J'un poema 
ohlidaí que sois recorJa íiaai en el motiu Je l'arrihada a ports on 
enttes per primer cop (vs. 20-22), la traJiciiS que representa ha 
fjauJit J'una ,t;ran fortuna enire els poeies conreuiporanis. Així 
les coses, si exceptuem alijun autor romantic o poslromantic com 
Sotiris Skipis o Vassilis Sfiróeras, la imatge J'Ulisses que ha 
preval^ul entte els poetes moJerns és la de l'etern \'iatiíer incapa< 
de fer-se a la pan de la seva illa. 

Un primer exemple del que diem ens el torneix el poeta 
atenés Kostas Uranis (1890-1953), qtie en el bell poema Pamt 
ja... recorre a atiuesta traJició per expressar el seu taranna viatger 
i, al capJavall, el seu profund i rrayic desarrelament. En ai.|uesta 
mateixa línia hem Je lle^ir rOííi.s,seíí de Nikos Ka:ant;akis (188V 
1957), un vastissim poema de 3.3.333 versos que exempliiica a la 
perfecció l'afany de Ilihertat -de dimensions auténticameni 
existencials- de Tescriptot creienc. No endehades, en un momenr 
de la Cflrtíi al Greco Kaiantzakis arriba a dir: «dtaca no existeix: 

Eusebi 
Ayensa 

només hi ha el mar i una barca petita com el eos Je l'home, i Jtns 
d'ella I'Esperir que el capitaneja-. En aquesta singular C\li.s.se£i el 
record obscssiu de les aventures passades empeny Ulisses a 
abandonar Jefinitivament Itaca en un llar^uíssim viatpc que el 
porta fins a Sud-africa, on, com un nou Digenís, el tamos heroi Je 
la poesía popular jírej;a, mor Iluitant amh Caront. 

Altres autors, en can\'i, recorren a aquesta tradició per 
expressar el seu difícil retrobament amh la patria en els anys mes 
atriacs de la moderna historia f;rega. Així, en el poema Jialoj^at 
El ivídni de l'cxilial. loriaos Seferis (1900-1971), premi Nobel de 
literatura Tany 1963, seyueix aquest nuxlel per fer .ivinent el seu 
dolorós allunyament de Grtícia arran del cop d'estat que va portar 
al poder el ,i;eneral Metaxas. Mes recentmeni, el t:ran poeta 
lannis Rirsos (1909-1990) ha cantat amh uns versos immorials la 
seva relació punyent amh Grecia en els anys immediatament 
anteriors a la dictadura Jels Coronéis. En aquest cas, com Jiu el 
poema Rclorn /I, quan Ulisses arriba a Itaca és incapaí; Je 
reconéixer la seva antiya patria i, de.sprés de palpar-se les carnes 
••per adonar-se que caminava», s'ajeu a descansar. Je marinaJa. 
sota la fronda d'una vella oliveta-

Com no podía ser d'altra manera, acahem aqüestes línies amb 
la ttaducció. en ali^mis casos parcial, deis poemes citats. Mes 
concretament, reproduím senccrs els poemes .SC;ÍÍC)IIÜ Ütiíssen, 
Parai ¡a.,. i Kcinni /I, i parcialment El rcU)m de ¡'exiliai i rcMíssea 
de Ka:ant;akis, de la qual liem e^collit el hellíssim dialejí entre 
Ulisses i Atenea a les rihes d'ltaca, 
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K.P. KAVAFIS K. URANIS 

Segona Odissea Pareu ja... 

(D;ink>, íii/fmü,CiruXXVi 

TcnnysiHi, UÍJSSGÍ) 

Odissea segona i gran, 
mé.s gran tal vegaJa que la primera, pero ai!, 
sense Homer, sensc hexámetros. 

Era perita la seva casa paira!, 
era perira la seva ciutat nata! 
i tota la seva Itaca era perita. 

L'amor Je Telémac, la fidelitat 
de Penelope, la vellesa del pare, 
els seusantics aniics, 
l'cstiinaciü del poblé abnegar, 
el felií; rcpos a casa, 
van entrar com raigs d'alegria 
en el cor del navegant. 

I com raigs van apagar-se. 

La ser 
de mar es va despertar dins sen. 
Odiava l'aire de !a rcrra. 
De nir torhaven el sen somni 
els í"anta.smes d'Espéria. 
El domina la nostalgia 
deis viatges i de les arrihades 
marináis a ports on, 
amb quina joia!, entres per primer cop. 

L'amor de Telémac, la fidelitat 
de Penélope, la vellesa del pare, 
els seus antics ainics, 
l'esttmació del poblé abnegar, 
la pau i el repos a casa 
va avorrir. 

I va marxar, 

Mentrc le-s ribes J'Itaca 
s'esvaíen poc a poc davant seu 
i navegava a cota vela cap a OccÍLlent, 
cap ais IberH, cap a les columnes d'Héracles, 
ben Ikmy Je! mar Egeu, 
s'adonava que tomava a viiire, que 
es treia del damunt els pesats lligams 
Je les coses conegLides i familiars. 
I el cor del navcganr 
gaudia fredament, biiit d'amor. 

Pareu ja tl'enviar el senyal de perill. 
atureu els brams de la sirena bisrerica 
i dcixeu el timó en mans Je la tempesta: 
salvar-nos seria el naufragi mes terrible! 

Dones qué? Hem de tornar novament a l'avorrida Itaca, 
a íes miserables preocupacions, a les mesquines joles?, 
hem de rornar a la fidel companya, que com una tela d'aranya 
teixia el scu amnr al voltanr de la nosrra vida? 

Hem de saber per enJavanr qué sera el Jema ?, 
no hem de sentir aparéixer cap ilesig? 
Com eis fruits que es tan Enalbé a recer del sol 
i caiien podrits a térra han de semblar els nostrcs .somnis? 

Ja que ens ha faltat la gosatlia (i ens faltará scmi^re!) 
de sorrir, tot sois, Jcl nostre estret jai; 
i agafar, Iliures, com iiomes a l'albada del món, 
elsgrans i ilesconegiitscamins, 

amb pas lleuger, com l'ocell a térra, 
i amb un calfrê .! a ITmima, com el fnllaní a la brisa, 
no perdem almcnys ara i'ocasió 
LIC ser joguina de les enfundes ones. 

I que ens poriin on vulgiiin! Ĉ OÍU rulls poJen 
arrosscgar-nos fins a les obagues fonJalades t.le la mar. 
pero també poden, en la seva déria. algar-nos tan 
amunt que amb e! front toquem els estéis! 
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N. Kazantzakis 

Odissea 

Uiisses; 
Estinintln, per In dolî nr de! rcii rostrc 
cndcvino la hciitiit del tcii cor, 
Compadeix-te de mi, vell com sóc, i mostrii'm 
L'n (-iiiina ccira m'haii HL'IH ÎU mn'amcnr cls dcns! 
Per quí.'calles.' L">it;uc'm ioC;i la vcritat. 
sonsc cmliLits! Multssofrinicnis ha endutat 
el metí cor lluiíaní cotum col i rcrra 
i ara desitja salier la verltat. 

Atenea; 
Pet^es la térra ilcls teus avaiitpassats, 
tnt tu et vineles cnm un are assassí, 
i nn Ic n'adoncs! 

Ulisses: 
Oh, com es cnnimou el meii esperit! 

Aquesta illa, estreta i salvarle, 
sense altana i Ikiin. nraíei\Li},'a per tiHs eostars 
i m'otego... Com cabrá en aí.]LiL\st niii 
de pardal la mcva íinlma de falcó? 
Olí és la nieva alta inunlanya, els arhres 
d'espcssa fronda, els proíunds ports? 
Que pahre i miscrahle em K-iiilila lot! 

L Seferis 

El retorn de Pexiliat 

-Que husques, vell amic? 
Després de nioits anys lluny de casa has tornat 
amb imatses que has nodrit 
sota ceis estran^ers, 
llunv de la tc\'a ierra. 

-Busco la nieva \'ella casa 
amh les scves altes finestres 
enfo.sqiiides per l'heiira, 
bu.sco Tanti^a columna 
que es^uardava el iiiariner. 

• ( . . . ) 

-Pensa, vell amic, 
pcic a poc t'acosruniara.s. 
La no.sráiyia ha crear dins reu 
una térra imaginaria, amh llcis cstranyes 
a aquesta térra i a aquests humes. 

-Ja no sentó cap hro^it, 
ha dcsaparetíut el meii darrer aniic. 
Es cstrany com tot s'ahat 
al mcu voltant a cada instant, 
nientre travessen per aquí i ían collita 
milers de carros amh dalles. 

(Atuiios, priiiiíivcrj Je WIH) 

I. Ritsos 
Retorn 11 

Quan es wi despertar va mirar al sen voltant: 

arhres, camins cnipedrats, a haix 
ampies ports, un niivol al sud; 
res, res no coneixia.. (Es que ho trohava 
mes i:ra[i o niés petití). Alió L]ue niés 
somniava. ara que ha\'ia arrihat, li semblava 
niés desconetjut i esirany. Era peí pas 
del temps o peí sen coneixement 
tora tle tot tenips? Amh les nians 
es palpa les carnes per adonar-se que caminava. 
"On em rroho?". va dir nomé.s. 1 després, 
;.le maiinaLla, ĉ nii el ,L;OS que suri per una ĵ ran pona, 
allí, al peu d'una frondosa oli\'era, reposa. 
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