
La Iliada catalana de L. Segala

Caries Garriga

Quan 1'any 1930 Lluis Segala va donar a coneixer la seva traducci6 del cant
primer de la Iliada,' encara no hi havia en catala cap versio directa i Integra
del poema. La traduccio del doctor Segala es presentava com una primicia de
la versio completa , en la qual , hom suposa , estava treballant -si no es que ja
la tenia enllestida- quan una bomba llencada per 1'exercit de Franco durant
la guerra del 36 al 39 va destruir la seva casa i va posar ft a la seva vida.
Mentre que les traduccions catalanes modernes de la poesia homerica son en
vets, la de Segala es en prosa, i fidel, com entenia ell mateix.' Si recordem
com les traduccions d'Homer a 1'espanyol fetes tambe per Segala seguint el
mateix procediment han sigut companyes inseparables -i no sempre recone-
gudes- de generations senceres d'estudiants de literatura, no podem deixar
de pensar que aquest es el paper que hauria hagut de tenir la traduccio
catalana llastimosament perduda; sempre, es clar, que no s'hagues perdut la
guerra i 1'6s official de la llengua catalana no hagues sigut prohibit.
Desapareguda definitivament la possibilitat que la Iliada de Segala tingui un
caracter d'obra viva i amb un us practic immediat, resta tanmateix el seu
valor com a promesa de fita en 1'atzar6s cami de la nostra cultura en el seu no
interromput tracte amb els autors classics . El cant primer -I'unic que ens ha
arribat- n'es una mostra sufficient, a despit del caracter provisional que el
traduccor li atribuia ' i enlla de les reserves amb que pugui set valorat.
La primera d ' aquestes reserves , potser no gaire important , i en qualsevol cas
dificil de quantificar, es despren d'una primera lectura del text, sense contro-

I. L. SI(, AIA, (Horner en catala» . Extrer del BuIllel i de la Reial Academia de Bones Lletret de Barcelona
103, Barcelona 1930.

2. Vegi's I'ultim paragraf de la p. 9 de I'edicio citada a la nota 1: «... comprovar-se la fidelitat de la versio» .
3. (Jr. ed . cit. a Ia nota 1, p. 7.
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lar-ne encara 1'adeyuaci6 a 1'original d 'una manera sistematica . El catala del

doctor Segala, que en linies generals no pot ser titllat d'ina^rrecte, fa tanma-

teix algun cop la impressi6 d'una llengua vagament inestable -massy per

1'any 1)30. Evidentment, no em refereixo a la sintaxi, yue es efica^ i senzilla,

com no podia ser altrament ateses les caracteristiques de la Ilengua homerica;

ni tampoc a algunes peculiaritats morfologiques, sempre opinables. Em refe-

reixo mes aviat a una mena d'inestabilitat en la trig del lexica al costar de

paraules d'us normal, s'hi trobcn alguns cultismes, arcaismes o dialcctismes

yue sovint no reprodueixen fenomens analogs del text original ni semblen

posats amb el proposit de produir en el lector una sensaci6 rtl que, malgrat

aquesta discrepancia superficial amb el grcc, amduis a una aproximaci6 mes

exacta al to, sovint dificil do recuperar i fins i tot d'entcndre, d'un dererminat

passatge homeric. En qualsevol car, es tracta, com he dit, de mancana°s pot

importants, de les goals, d'altra bandy, no esta exempt cap traduaur, em

sembla. Pel yue fa a la traducci6 d'Homer i, en general, de la poesia grega, es

practicament Wormy desplegar un to mes aviat solemne tot emprant un lcxic

sovint desuet i sense yue aixo trobi sempre una justificaci6 precisa en l'origi-

nal:' aqui el scny i el gust del traductor tenon 1'ultima paraula, aliats amb la

bona voluntat del lector.

Mes amunt m'he referit a la voluntat de «fidelitat» en la traducci6 per part

de Segala. No es el meu proposit reflexionar sobre el significat de paraules

com «literalitat» o «fidelitat» , ni preguntar-me si propiament una traducci6

pot ser en realitat literal. Per a Segala la yuesti6 sembla Clara: una traducci6

Fidel es aquella yue Bona rah de totes les paraules del text original -amb les

llicencies Ibgiyues cn casos com es ara el de les particules-, i aixo sense un

increment notable en el nombrc de paraules.' En aquest sentir la seva tradur

rid es modelica, afavorida -i d'aixo n'era prou conscient- per la trig de la

prosa enfront del vers.
L'opci6 per la lireralitat i per la prosa no es, pero, de 1'any 1)30. Ja feia anys

yue Segala havia adoptat aquesta posici6: com a minim, des del 1)OK, any

de la traducci6 de la Iliacla a 1'espanyol. Es normal, donor, yue les diferents

versions s'assemblin, rant, yue: hum podria insinuar la sospita yue la traduc-

ci6 catalana s'inspira en 1'espanyola anterior. Pero he de dir yue, fins on ho he

pogut esbrinar, aixo no es cert. Es veritat yue molter de les solutions s6n

coincidents, pero aquesta semblan^a es mes scnzill d'atrihu^r-la al fet yue el

traductor es la mateixa persona. A mes, Segala ameixia rant el grec yue una

operaci6 d'ayuest tipus no li hauria reportat cap avantatge. Si a aixo hi

afcgim el fet que les dues versions difereixen en fora punts, em penso que cs

por afirmar 1'autonomia -i potser la indcpendencia i tot- de la traducci6 ca-

talana.

4. tiobre ayucsta yucstiu, remeto a Particle de Jaume Pixwlas en aquest nuitcix volum.

S. Ho va explicar repetidamen^. Ln particular, vegi's com ho ^liu i com valont altres trtduccions rn el Ilan;

prbleg al sou Ilibre Obra^ Coniple/err de Homera, Barcelona l)27.
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Les discrepancies entre les dues versions es poden agrupar en dues classes. La
primera, i poc frequent, consisteix en la manta de traduccio d'alguns versos o
part de versos en alguna de les dues versions. Aquest fenomen es particular-
ment notable en els versos 280-28 1, clue no son presents en la versi6 catala-
na. Altres oblits s6n realment poc importants.
1)e tota manera, les deficiencies en la versi6 catalana no rebaixen la qualitat
general del producte, i son compensades amb escreix per 1'altra classe de
discrepancies a que he al.ludit. En molts casos les dues versions difereixen en
la soluci6 d'un determinat passatge o, mCs ben dit, en la traduccio de parau-
les aillades, i quasi sempre la versi6 catalana suposa una millora.
Abans, pero, de parlar de les millores, em vull deturar en un cas curios, dificil
de valorar. Em refereixo a la traduccio de l adjectiu philos, clue normalment
els traductors interpreten i resolen com un adjectiu possessiu. Aixi ho fa
habitualment Segala en la seva versi6 espanyola; pero, en canvi, en la catala-
na sol traduir per <estimat». Els exemples son nombrosos, per6 em centrare
en un clue encara cs mes espectacular: la traducci6 per «dilecte». El floc es el
vers 345, en un context clue Segala devia considerar particularment drama-
tic. Aquil.les, obligat a retornar Briseida, ordena a Patrocle que la rregui de la
tenda i la Iliuri; a continuacI6 fa un breu parlament i, tot seguit (vers 345), la
traduccio fa: aAixi parla. Mentrestant Patrocle havia obeit al dilecte com-
pany». I mes avail, encara, quan s'anuncia que Aquil.les invoca la seva mare,
el vers 352 es traduYt tambe amb un criteri semblant: «i, al4ant els bravos,
prega molt a sa mare estimada». Es possible que traduccions d'aquest ordre
estiguin influides per una opcio que depen de la imatge que el traductor es fa
de la seva propia llengua 1 potser d'aquesta en relacio amb 1'espanyol. No hi
ha dubte que la traduccio catalana en aquest cas representa un decantament
cap a la sentimentalitat; d'alguna manera, aixo deriva d'una imatge forca
arrelada en alguns sectors de la cultura catalana clue es pot formular en
termes tals com «intimisme» o udolcesa mediterrania», enfront de la duresa
dels nostres veins occidentals."

He dit mes amunt clue les discrepancies entre les dues traduccions signifiquen
en general una millora. En part aixo pot ser atribui'ble al fet que el catala es,
per a Segala, una llengua viscuda i no apresa en llibres, per) sobretot es pot
percebre un treball d'afinarnent i de precisio progressius en la interpretacio de
molts termes del text grec. Els exemples son nombrosissims i em limito,
doncs, a alguns:

v. 12: Ood; ... vlaS
veleras naves
lleugers navilis-

6. Aquesta fantasia, que es va posar en yoga cap it finals del segle passat i va ser heretada i reoclada pets
noucentistes militants (pensem en La Ben Plaruada), era tambe compartida per alguns intellectuals
espanyols corn es ara I.Jnamuno.

7, Perm, en canvi, al vers 308 de la versi6 catalana, tradueix « velera nau,>.
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v. 222: µs'ta 6ai tova; aa,a.ous

entre las demas deidades

vets les altres deItats

v. 318: 6); of iEv is 7tEVOVto Kaza 6-tpatov

En tales cosas ocupabase el ejercito

Aixo feien al campalnent
v. 333: autap 6

Pero el heroe
Per6 ell

v. 337: 61oycv> S faipo ker,S
Patroclo, de jovial linaje

Patrocle , de la nissaga de Zeus

v. 488: vrlu6i 6wun6po161

en las veleras naves

en les naus de rapid caminar
En alguns casos es evident la voluntat de Segala de fer una traducci6 lluida.

Aixo es perceptible sobretot quan empra un llenguatge que sembla extret

directament dels classics catalans, amb uns resultats prow bons. Vegem, per

exemple, eis versos 22-25:

uLlavors els altres aqueus cridaren tots que es respectes el sacerdot i

s'acceptes 1'esplendit rescat ; co que no plague al coratge de 1'Atrida

Agamemno , que li dona aspre comiat , endre4ant - li fortes paraules>>.

Tenim la fortuna de posseir tres traduccions catalanes de Segala del mateix

passatge del cant primer de la Iliada . A mes de la que ara tracto , n'hi ha dues

d'anteriors : la primera data del 19 11 i correspon als versos 206-246, i la

segona, del 1927, correspon als versos 223-244; aquesta , tot i set presentada

com una reproduccio de la primera , presenta , tanmateix, alguns canvis." Em

penso que pot servir a la finalitat que em proposo la citacl6 dels versos

223-244 de cada una de les tres versions , i en la del 1930 subratllare i

numerare alke que ha canviat en relaci6 amb alguna de les anteriors o amb

totes dues."

Any 1911:
Y'l Peleides escomete novament l'Atreides ab paraules ofensives, sense

que encare li passes 1'enuig: uiUbriach, que tens cara de goc i cor de

cerv! Ja mai hagueres corate per armarte y anar a la lluita ab el poble,

ni per metret en aguait ab els capdills aquius; aixo't sembla la mort. Y

8. La primera es la que va aparcixer a I'Almana'h deli Noucenhrtes, Barcelona 1911 (reedici6 facsimil a
Barcelona 1980); la segona a la pagina LX de l'ediciu cicada a la nota 5.

9. No rink en compte, evidennnent, les diferencies de tipus grarnatical atribuibles a I'epoca histhrica en

que s'inscriuen les tres versions, quan encara s'estava efectuant la implantaciu de les normes ortografl-
ques i gramaticals que avui fern servir. Reprodueixo, aixo si, cis textos tai com son, sense corregir ni les
possibles errades d'impremta.
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en veritat que es mes profitos restar dins !'ample campament dels
aquius i llevarli lo que se li haja donat a qui gosi contradirte. Ets un rey
que's menja to del comu, perque manes hbmens que res valen; si aixis
no fos, oh Atreides, aquest seria ton darter ultrage. Per6'r vull dir una
cosa y ferte un solemnial jurament. Si, per aquest ceptre que ja no treura
fulles ni branques, car ha deixada la seta a la montanya, ni rebrotara,
puix el bronc 1'ha despullat del fullam y de 1'escorca y ara'l duhen en
Ilurs mans els aquius que administren justicia y en nom de Zeus fan
servar les lleis, ifort ha d'esser per to el jurament!: Un dia anyoraran
Akhil•leus tots els aquius plegats y aleshores, anc que afligit to sentis,
no'ls podras socorrer quan Hector, el matador d'h6mens, faci caure
moribonds moltissims de guerrers. Y tu, enfellonit, trocejaras ton cot
perque no honorares el mes valent dels aquius.>>

Any 1927:

I el Pelida escomete novament !'Atrida amb ofensives paraules, sense
que encara 11 passes 1'enuig: <Tu, que aviat t'ubriagues, que tens ulls de
got i cor de cerv! Ja mai hagueres coratge en ton esperit per armar-te i
anar a la lluita amb el poble, ni per metre 't en aguait amb els cabdills
aquius: a46 et sembla la mort. I en veritat que es mes profitos restar
dins 1'ample campament dels aquius i llevar-li co que se li hagi donat a
qui gosi contradir-te. Ets un rei qui es menja 4o que es del poble, perque
regnes sobre homes vils; altrament, o Atrida, aquest fora ton darter
ultratge. Vaig, pare, a dir-te una cosa i a far-te endemes un gran
jurament: Si, per aquest ceptre, que ja no treura mes fulles ni branques
per haver jaquit la s6ca a muntanya; ni rebrotara, puix el bronze 1'ha
despullat de fulles i escorca, i ara el duen en ses mans els aquius que
administren justicia i fan servar les lleis que de Zeus provenen -!gran
ha d'esser per to aquest jurament!: -Un dia anyoraran Aquil.leu tots els
aquius plegats, i flavors, per congoixat que estiguis, no'ls podras soc6r-
rer quan Hector, el matador d'homes, faci caure moribonds moltissims
de guerrers. I tu, enfellonit, trocejaras interiorment ton cot, per no haver
honrat gens al flies coratjos dels aquius.»

Any 1930:
Llavors el Pelida escomete novament !'Atrida, amb I injurioses parau-
les, sense que encara li passes 1'enuig: « - 2 Tu que tan ficilment
t'emhriagues , que tens 3 cara de gos i cor de cervol ! Mai no tingueres 4
coratge en ton esperit per a armar- te i anar a la lluita junt amb el poble,
ni per a metre ' t en aguair amb els cabdills aqueus: aix6 et sembla la
mort. I en veritat clue es mes profitos romandre dins !'ample campa-
ment dels aqueus i llevar - 1i el que se li hagi donat a qui gosi contradir=
te. Ets 5 un rei que es menja el que es del pohle, perque regnes sobre 6
gent de no res; 7 altrament , oh Atrida , fora aquest ton darter ultratge. 8
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Vaig, pero, a dir-te que/com, i a fer, endenees, un gran jurament. Si, per
aquest ceptre, que ja no traura mes fulles ni branques 9 per haverjaquit
la soca a tnuntanya; ni rebrotara, puix que el bronze 1'ha despullat de
10 fulles i escorca, i 11 ara l'enipunyen els aqueus 12 que reten justicia i
13 fan servar les /leis que de Zeus provenen - 14 gran ha d'esser per a to
aquest jurament -: 15 vindra un jorn en que enyoraran Aquileu tots els

aqueus plegats, i aleshores, 16 per congoixat que estiguis, no els podras
socorrer, quan Hector, 17 /'occidor d'homes, 18 els giti per terra en gran
hombre, moribunds. I tu, enfellonit, 19 trossejards interiorment ton cor 20
per no haver honrat gens al nri/lor dels aqueus.»

La primera constataci6 que cal fer es el nombre de canvis -un total de
vint'-, realment elevat aces que es tracta de la versi6 d'un text de vint-i-dos
versos. Es evident que no es tracta de canvis que suposin sempre una innova-
c16 en relaci6 amb les dues versions anteriors alhora; pero si ens hi fixem amb
mes deteniment, els resultats son molt instructius. Vegem-ho:
a) En quinze flocs -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19 1 20- la

segona versi6 canvia la primera.
b) En deu flocs -1, 2, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 18 i 20- la tercera versi6 canvia

la segona.
c) Nomes en un floc -el 3- la tercera versi6 torna a la solucio de la primera.
d) En conseg6encia, la tercera versi6 ddna en nou flocs solucions noves

respecte a cada una de les altres dues versions.
e) Tambe en consequcncia, d'aquests nou flocs n'hi ha quatre -1, 2, 6 i

20- que tambe difereixen en les dues primeres versions i cinc -11, 12,

15, 17 i 18- que no ho fan.
D'acord amb els punts a) i b) es despren amb claredat el manteniment de
/'habit de corregir, i aixb amb una evident voluntat de millora, tal corn
explico en el punt d). Aquesta millora, en qualsevol cas, Cs per a Segala
d'ordre progressiu, segons els punts b) i d), i practicament nul.la pel que fa a

subsanar errors de la segona versio, tal com demostra el punt c). Finalment,

cal assenyalar que, dacord amb el punt e), les innovacions de la tercera versi6

en relaci6 amb la segona no depenen necessariament d'una relectura d'aques-

ta, ja clue en cinc casos es coincident amb la primera, encara que, pel que fa

als altres quatre, en 1'1, en el 2 i en el 20 sembla evident que la traducc16 de

la segona versio prepara la de la tercera.
Tot 1 que se que les valoracions son discutibles i doncs compromeses, em

sembla possible d'afirmar que la tercera versi6 es millor que la segona i

aquesta que la primera, tant en general corn floc per /loc. Per diferents raons

en calla cas, trobo particularment afortunats els flocs 6, 8, 15, 17 o 18 per

exemple; potser el 2 es mes discutible.
Per6 no es la meva intencio fer-me fort en questions de detail: /'important es

10. Naturalment, ayues ,t xifra pot oscil lar segons cls aiteris. Jo he intentat seleccionar trases o sintagmes
amb sentit; en qualsevol cas, on altre sistema no donaria uns resultats gaire diferents i, a mes, el que faig
es una operacid del tot convencional amb Punic objecriu de facilitar la comparatio.



La lliada caralana de L. Segala 195

1'atmosfera general de qualitat i de seguretat que s'observa en el desenvolu-

pament de is tasca de traducci6 de Segala.

El fet es que l'elevat nombre de canvis no rebaixa la sensac16 general de

solidesa i d'esrabilitat que el lector to en llegir conjuntament les tres versions.

Cosa logica, ja que lordre en que apareixen els sintagmes es quasi sempre el

mateix en que apareixen en el text grec. Es normal suposar, doncs, que, des

del punt de vista d'intel•lecci6 i d'intcrpretaci6 del grec, Segala no va dubtar

quasi mai; i, efectivament, dels vint llocs elencats, nomes n'hi ha quatre dels

quals es pot dir propiament que tenon a veure amb questions d'interpretaci6

del grec en sentit estricte, mentre que setze s'han d'entendre com a millores

gramaticals, Iexiques o estilistiques del catala.
Aquests llocs son, per al primer grup, el 3, el 4, el 13 i el 19; per al segos, els

altres setze. Un altre cop hem de tenir en compte que cal desglossar aquestes
xifres en les diferents versions. Feta aquesta operaci6, el resultat es el seguent:

- Pei que fal al primer grup, la segona versi6 ja corregeix tots els llocs.

- La tercera versi6 accepta totes aquestes corrections Ilevat, com he dit mes

amunt, del Iloc nurnero 3, on es retorna a la soluci6 donada per la primera

versi6.
- Pei que fa al segon grup, la segona versi6 corregeix la primera en set llocs

(5, 7, 8, 9, 10, 14 i 16).

- La tercera versi6 accepta totes aquestes corrections.

- La tercera versi6 corregeix la segona en nou llocs (1, 2, 6, 11, 12, 15, 17,

18 1 20) d'aquest segon grup.

Es confirma, doncs, el que he assenyalat mes amunt. Segala no dubtava en la

inrerpretaci6 del grec; nomes en el hoc numero 3 es d6na aquesta circumstan-

cia, mentre que els altres tres ja son corregits en la segona versi6. Quant al

treball sobre el catala, es pot veure perfectament que cs una feina no abando-

nada i sempre progressiva, sense retornar mai a la primera versio: set correc-
tions en la segona versi6 i nou tries en la tercera.
Es una llastima que aquesta comparaci6 entre diferents versions s'hagi de
limitar a una xifra tan exigua de versos. Val, pero, com a signe; tambe com a
indici de la forma que la traducci6 devia tenir l'any 1938, al moment de la
mort de Segala: podem suposar que la feina de correcci6 del catala havia
continuat en el passatge que he citat, i que, en qualsevol cas, tot allo que
hagues sigut traduit de la resta del poema no havia de tenir una forma dife-
rent.

Tant a l'any 1927, en que trobem confirmada la voluntat de millorar una
traducci6, com a l'any 1930, en que ja es pressa la decisi6 de traduir la Iliada
sencera, Segala coneixia una traducci6 d'Homer al catala que havia esdevin-

gut canonica. Em refereixo, es clar, a ]a traducci6 de i'Odissea que !'any 1919
va publicar Caries Riba.'' Tot i tractar-se d'una traducci6 en vets, es logic

1 I. C. RIBA, Homer, Odruea, Barcelona 1919.
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pensar que, d'alguna manera, havia de funcionar com a punt de referencia

per a Segala, sobretot pel que fa a aquell to, a aquella manera que tenia Riba

de traduir certs estilemes homerics que a tots ens son tan familiars en la versio

ribiana i, en general, en les diferents versions d'Homer al catala fetes amb

posterioritat a la de Riba.''

I tanmateix, no es aixi. El lector de la traduccio feta per Segala del cant

primer de la Iliada la sent ben lluny de l'estil ribia. Es clar que moltes

paraules gregues son traduides per Riba i per Segala de la mateixa manera,

pero aixo es normal, si la traduccio es correcta; la fraseologia, la manera de

dir, pero, son molt allunyades.

El fet que una traduccio sigui en vers i l'altra en prosa en pot donar una

explicacio, a mes del caracter divers que, d'acord amb la filologia del seu

temps, tant Riba com Segala atribuen als dos poemes. S'hi afegeix, tambe,

les no gaire bones relations entre ambd6s personatges, sembla.' ` Si aixo era

efectivament aixi, no seria estrany que Segala no hagues volgut que la seva

traduccio s'assembles a la de Riba i que, fins i tot, intentes allunyar-se'n.

Pero no es aquest el hoc per comparar les maneres de traduir o els principis

tebrics que, com a traductors, tenien Riba i Segala. El lector curios podra

comparar els prolegs de Riba a les dues traduccions de l'Odissea amb les

introductions que Segala va posar a les seves traduccions; i tambe, natural-

ment, els prou coneguts versos del cant primer de la Iliada que coincideixen

amb altres de l'Odissea i veure com son tradufts en cada cas.

Vull acabar aquest paper tornant al que he dit al comencament. La Iliada en

prosa que hauriem hagut de tenir no existeix. Si hagues aparegut, potser

hauria obert el cami per a una traduccio en prosa de l'Odissea. Un Homer en

prosa es, ja ho he dit, un instrument, company d'estudiants i Ilibre de

consulta. Una versi6 en vers es, ella tambe, essential; pero es un monument,

vel: de la poesia.
La responsabilitat de mancances com aquesta no es nomes, ni principalment,

dels filolegs i dels escriptors. Mentre continuem esperant, honorem encara

aquells que han fet el que calla o almenys ho han intentat.

12. Vegi's Particle de Jaume Portulas esmentat mes amunt a la nora 4.
13. Aquesta es, almenys, la tradicio oral. El fet es que cap dels dos personatges no ha deixat rcs escrit sobre

I'altre, pero potser aixo es una prova indirecta que les seves relations eren, com a minim, fredes. Quan,

amb motiu d'un Ilistat de traductors ('Homer, Segala es va haver de referir a la traduccio de Riba de
l'Odis.rea, ho va fer amb uns termer del tot distants; aixo era a la pagina LXI de l'edicio que he citat mes
amunt a la flora 5, on es limira a dir: «Carlos Riba ha publicado una traduccion caralana de la Odoea en
metro semejante al del original, como puede verse pot los versos con que comienza la rapsodia primera» ,
i a continuacio reprodueix els deu primers versos de la traduccio. No en dona cap referencia, quan si que
ho fa a proposit de les traduccions d'altra gent, ni tampoc qualifica els versos de Riba com a hexametres,
quan, immediarament despres, parla dels «hermosos hexametroso de la traduccio de Llovera. Sobre la
situacio de Segala en el context de la filologia catalana del seu temps, vcgi's la flora forsa completa de C.
Miralles a L. Si(,ALA, Homers, Odisea, introd. tie C. MisAi.u., Barcelona 1982, pp. XLIII-XLIX.


