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HOMER

Aquest gran poetd\risqué a Grecia en 10 segle X abans de Jesblcrist i és el cantor
.de Ulises, u Odisea .Etri. els magistrals poemes épico-heroics la ILÍADA i la ODISEA tan.
,famosoS. CÓnl eixemp1ars. •
'. r-I.om diu. que Honier no mai no ha existit i que baix d' aquest nom es comprenen

. 'eis vells'raps0des qu'e cantaven histories llegendáries de llur pátria i que 'en temps
de Pisístrat i de1s s~us fills (entre 'ls anys 550 i 500 a. de J. C.), un poeta for<;a erudit

, que ha~itava Atenas, Onomácrit de nom, preng'"ué la missió de replegar, c1assificar
':i pu'rificar els cánt.ics antics que soIs recordaven els rapsodes. D' allavors que's co
ineixen la ILÍADA i la" ODISEA tal com les coneixem ayui.
; No obstant, de l' e¡:;tudi d' aquestos poemes deIs temps heroics, es deduix que l' au
tor posseix 'tots e1s c6neiximents, tota la saviesa d' aquella remota. época, sobre tot la
geográfica i fa p.el:1sai- que el poeta composü tan bel1es págines després de ser-li fa
miliars els 110cs que '1 'cantor d' Aquiles menciona, puix avuí que ja han passat 3.000
ahys es poden reconeixer els punts citats per l' antiga.tradició. .

No és a<;o un il1dici per a suposar que Homer és el nom d' un poeta tot sol i no el
nom col-1ectiu de diferents rapsodes, a més que la geografía coneguda a Grecia al
segle X és ben 'limitada al costat de la que's coneixia en el temps de la tirania de Pi
sístrat al segle sisé que és quan es replegaren les rapsbdies? 1 la mitat deIs poemes,
l' estil sempre el mateix, no ens cliu que Homer és un cantor a soles?

Pero sia com vulga, ad aquest gran poeta se li atribuix l' obra que ayuí oferim
als nostres llegidors, la titolada BATRACQMIOMAQUIA.

Com es veu, tampoc falten dubtes sobre la paternitat d' aquesta imitació burles
ca deIs poemes d' Homer, i hom creu.que'l COMBAT ENTRE LES GRANOTES 1 LES RATES
aparegué a la fi del seg1e V essent l' autor «Pigres, germá d' aquella reina Artemisa
~ue 11uitá per Xerxes en la batalla de Salamina,>1
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La BATRACOMIOMAQUIA ha segut repetidament imitada én la majoria de les litera
tures europees; les traduccions han segut nombroses i han haurat que l' antiga cari
catura fóra coneguda del m9n sancer. ¿Cbm, puix, no portar-la al valencHl? Sols
ment ha mancat lo millor; que '1 traductor fóra un helenista i que del original grec
haguera fet la versió i, per a més hermosor, en verso Pero si tots esperem que un
altre fassa les coses ...

Jo he intentat portar·la ala nostra llengua sense que perguera la original feso
mia, pero dant-li un caient valenciü, per a que a més i més se puga saborejar la co
micitat de la cruenta guerra; tal succeix amb los noms deIs lluitadors que al' costat
d' ells he posat llur significació , ben propia deis estrems heroes del combato He

·transcrit la denominació grega deIs deus de l' Olimp encara que avui sien més cone
guts Zeus per Júpiter, Ares per ~lan;, Gea per Térra, Cronida per Júpiter Saturne,
Atenea per ~finerva i Helios per Sol, car el nostre poble si és descendent deIs ibers
-els estudis de la prehistoria valenciana i nostra idiosincrüsia així ho declaren-té,
no obstant, un llevat d' aquella ra<;a de la estetica i la valentia. Sagunto i. Denia i la
formosa Dama d' Elx ho manifesten i prou, si no fóra bastant el seny artístic del
poble resumit i enlairat per los nostl~es grans homens.
, Sia, puix, la present versió coral, abra<;ada que nostra terra envia a la Grecia de
l' antigor i a la deIs actuals dies, aquella que en un temps dona les normes per a
tots els segles que havien i han de passar.

CARLES SALVADOR.
Benassal octubre 1920.
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BATRACOMIOMAQUIA
•o

COMBAT ENTRE LES GRANOTES 1 LES RATES
J

Abans de res, al iniciar el,meu cant, supliqüe al chor ele les :Muses que abaixe al
meu esperit des de l' Helicó, perque he compost un cant damunt deIs meus genolls

, sobre tauletes: un gran combat, empresa plena ele la bel-licositat guerrera d' Ares,
me, complau fer aplegar als oits de tots els homens. Les rates, valentes lluitadores,
es llane;aren damunt les granotes, imitant les-accions deis Titans, naixcuts de Gea,
tal com es refer:ix entre 'ls mortals.

1 aquesta guerra va tindre l' orige següent:
Un dia, un ratolí lliure ja de les urpes d' una fura bebia de l' aigua delitosa d' una

llacuna, elolc;a co!fi la mel. 1 una granota que 's passejava el va vore i li digué
aquestes paraules:

-¿Quí eres tú, foraster? ¿D' on has vingut ad aquesta riba? ¿Ton pare quí és?
Dis.me la veritat, no 't vaja a pillar-te en mentira. 1 si conec que pots ésser un amic
digne, te portaré a la meua llar i 't oferiré nombrosos i selectes presents. Jo soc el
rei Fisignat, Galtes-inflades, honorat a tota la llacuna; sobirá etern de les granotes.
El meu pare Peleu, L' Enllotat, me engendr~l en alti'e temps casant-se per vincles
d' amor a Hidr:omedusa, Regina-de-l' aigua, a les ribes de l' Eridan. Mes veig que,
fórmós i vafent entre tots, deus ésser un rei ,que empunyes un ceptre, i un grarí gue
rrejador als combats. ¡Au! dis-me quin és el teu llinatge.

1 Sicarpes, Futta-molles, va respondre i li digué:
- míe; ¿per que'm preguntes pel meu llinatge? Es conegut deIs homes, deis

Déus i de les' a,p.{dels aires. En veritat me diuen Sicarpes, Furta-molles, i soc fill
del, mag;nüni~:Thojart, Rosega-pa, i la meua mare és Licomi1a, Llepa-coques, filia

-; deL reí Pernptr¿c, Menja-pernils. Vaig naixer al seu cau i me criaren amb coses
'~exquisidescom fig-ues, anous i altfes menjars per l' estil. ¿Com vols que jo siga amic

teu, si soc de tan diferent naturalesa? Tú vius dintre de l' aigua, i jo menje entre
. els hOI}lenS, El pa ~Iicara que sia pastat tres' voltes, el trobe dins d.el tabac; i se on

posen els pastis,sos cobert de sésam, i el troe; de pernil, i el.fetge éobert de greix, i el
tenelre' formatg'e fet de dole;a collada, i les saboroses coques en mel que 'ls Deus
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desitxen, i totes les coses que preparen els cUlners per a la taula deIs homens, quan
adornen els plats amb salses de totes menes. Enjamai m' apartí del brogit de la
guerra, i dirigint-me dret a la lluita sempre vaig ésser entre 'ls primers bel-licosos.
No tinc por al home, no obstant 11ur alc;aria, i pujant al11it d' ellli mosegue la punta
elel peu. Una yegaela li moseglú un taló i al sentir la elolor elel meu mos, elesperUt a
l' instant. SoIs tinc temor a dos enemics en tot 10 món; a l' esparver i a la fura que 'm
causen fon;a disgusts, així també a la ratera, que amaga una funesta mort. Pero
tem sobre tot a la fura que és més forta que jo i que entra als caus per matar-me.

. Jo, ni menge ravens, ni cols, ni poncils, peres ,'ereles, ni juliven que <;0 és lo que
mengen els que viYim a la llacuna. •

Ael aquestes paraules, Fisignat, Galtes-inflaeles, somrisent li contesUt:
-Foraster, massa t' envanixes elel teu paladar; més coses poelem admirar nosaltres

a la llacuna i a la terra, puix el Croniela ens otorgü el privilegi el' antibis, eixir a
terra·i endinsar-nos a l' aigua, el viure als elos elements. Si ha vols vare, la cosa és
fücil. Puja-t' en a la meua esquena, pero agafát bé que pots perir i el' aquest mode
aplegarás joiós a ma casa.

Aixi eliu; i s' ajupix, i Sicarpes, Furta-molles, el' un saltiró s' empujü elamunt l' es
quena, abra<;ant-se ben fort al coll ele la granota. Al prompte, huí ele vare 'ls ports
ve"ins delitant-se amb l' mot ele nedar de Fisignat, Galtes-inflades; pero quan es ya
yore mullat per les aigües, plorant i apeneelint-se de l' imprudencia llur, s' estirava
el~ pels i amb les potetes estrenyía fortament el ventre de la granara; al fons elel seu
pit li bategava el cor fon;a impressionat i valía retornar a tena. 1 gemegava prego
nament per la freela terror. Lla \'ors arrossega sa cua per l' aig-ua fent de rem per
deturar-se. 1 suplica als Deus que el retornen a 'la riba, car se sent mulIat per les
aigues purpúries. 1 crida molt, i digué així:

-El bou no porta així la carrega d' amor quan des de Creta transporta Europa
per la mar! No féu lo el' aquesta granota que sobre la seua esquena me porta nedant
cap a sa casa mentre ella a penes trau el seu pal-lid cos per sobre l' aigua clara.

De sobte, apareix un' aserp sobre les ones. ¡Horrible aparició i)er als dos! Fisig
nat, Galtes-inflades, no més la Yeu, s' endinsa sense pensar que '1 seu company,
abanelonat, tenia que perir. 1 amagant-se al fans ele la 11acuna, s' escapa ele la negra
rl'lort. 1 Sicarpes, Furta-molles, tan prompte com fon a.bandonat, caigué panxa per
amunt ajuntant les cametes i xillant així com s' ofegava. 1 s' afana r~tpidament i
puja ele la mateixa faisó tot sorollant l' aigua; mes no escapü al seu fato 1 el seu pel
empapat el' aigua li pesava, i a la ti, morint, exclamava:

-No poelras aJl1agar amb mentides Fisignat, Galtes-inflades, <;0 que has fet tirant
me per a que m' ofeg-ara des de lo alt del teu cos, com eles de un roc. o m' haveres
guanyat a terra, o pervers! al pugilat, ni a la lluita, ni a la canera; pero després
que m' has dut al perill m' has abandonat en l' aigua. Els Deus tenen l' esguard ven
jatiu, i rebrás castic de l' eixercit de les rates, del que no 't podrás de lliurar.

Després de parlar així expira sobre l' aigua. 1 Licopines, Llepa-plats, assegut
alli a la vara ha presencia tot, i plorant a.nguniosament, ana corrent a dif-ho a les
rates.

1 tan prompte com saberen la nova, una gran ira el.s corpren a tots i ordenen als
heralds que a trenc d' alba fasen aplegar-se tates les rates a l' agora, a la casa ele

I .
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Trojart, Rosega-pa, el pare de l' infortunat Sicarpes, el cadavre del qual surava pan
xa cap dalt al mig de l' estany.

1 el dia i les rates aplega1'en tots alhora, i fon el primer en parlar Trojart, Rose
ga-pa, indignat a causa de la mala fi del seu fill. 1 els dirigí la següent.arenga:

- ¡O amics! Si bé jo tot sol he sofrit dolor per culpa de les granotes, aq uestflMoira
funesta a tots ens alcan(;'a. Soc molt iniortunat, puix ja he perdut tres fills. La ma
leida fura matá '1 primer sorprenent-lo fora elel cau. Els homens mataren al' altre
amb l' ajuda d' una nova invenció de fusta, la maleicla, que ells anomenen la ratera,
perdició de les rates. Aqueste fill era el tercer, molt volgut per a mi i per sa honesta
mare; i Fisignat, Galtes-inflades, me l' ha ofegat, abandonant-lo en l' abismo ¡Mes au!
armem-se i caigam sobre les granotes, elesprés ele cobrir els nostres cosos el' arma
ments bellament treballats.

Després el' ar;o , digué a tots que s' armaren. i Ares, eIs elona l' ormeig car sempre
desitja la guerra. Primer de tot, al voltant de llurs carnes posen gambet'es fetes alñb
les corfes de les taves tendres que durant la nit haYien rosegat. Teníen cuirasses
conf cc.ionael~s ele la pell d' una fura, i encara les refor(;'aren amb canyes. Els e::icuts
eren fets de les costres d' unes llubernes, i les llanees eren llergues agulles de bron
ze treballades per Ares, i els capells, sobre les testes, eren de closca d' anOll.

Així les rates eren en peu de guerra. 1 quant les granotes les veren, ixqueren ele
la llacuna. Després, en lloc isolat, es reuniren per determinar la guerra funesta. 1
mentre examinaven a qué obedia aquest alr;ament bel-licós i aquest aplec tumul
tuós, un herald s' aplega ad ells portador d' un ceptre a les manso Era Embasictre,
Llepa-olles, el fill delmagnünim Tiroglip, Rosega·formatge. Venia a anunciar-los
la funesta nova de la gue.rra i així digué:

-¡Granotes! Les rates m' envien a que vos advertixcaper a que vos armeu i pre
pare~ per a la llui~a, puix han Yist surar en l' aigua a Sicarpes, -Furta-molles, mort
per lo vostre rei Fisignat Galtes-inflades. Combatiu, puix, vosaltres, que sou les de
més valor entre les gran,otes. \

Digué, acomplint 10 seu missatge, i la seua paraula torba l' esperit de les desver
gonyides granotes. 1 acusant a tots, Fisignat, Galtes-inflades, s' alr;a i digué:

-¡O gmicsl Jo, ni he mort a eixa rata, ni la he vist morir. Sens dubte, ella s' afo
ná jugant a la vora de l' estany, o volerit nedar com nosaltres; i heu '5 aquí que ara,
malintencionats, m' acusen ignocent de mi. ¡Mes au! determineu per convindre el
mig de desfer a les rates mentiroses. Primerament vos diré lo que me pareix més
discreto Disposem-nos tots, coberts amb les riostres armadures, a lo més alt de la
riba, allá on aquesta sia més espadada i quant les rates se afuen impetuoses sobre

.nosaltres, que cadascú agafant pel capell al que tinga al davant, el tire; a l' aig'ua
amb capell i tot. 1 així els o'fegarem! puix no 'n saben de nedar; i pIes de joia)n al
r;arem aquí un trofeu que recorde les rates que matem.

Quan així parla, féu que tots s' armaren. 1 '5 forraren les cames amb fulles de
malYa, i tenien cuirasses de grosses i verdes peres; i es fabricaren escuts amb fulles
de cols, i prengueren per llances uns joncs molt punxents, i cobriren llurs testesamb
fines c10sques ele caragal. 1 així que foren preparats, pujaren a lo més alt de la riba
tremolant les llanees i tots pfens d' ira.

2eus, l'eunint als Deus l' Urani estrella!:, féu vore l' importancia d' aquesta gue-
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na i els nombrosos lluitadors. 1 somrient do1<;ament digué que s' ajudara a les gra
notes i a les rates. 1 així va dir a Atenea:

- Fil1a meua, ¿no anirás a ajudar a les rates? Per cert que saltironeu pel temple
teu frulnt amb.la olor ele les grases i les sobres deIs s~crificis.

Així digué; i Atenea ya responelre:
-¡O Pare! Enjamai aniré en socors de les rates, perque m' han fet sofrir moltes

malvestats rosegant els meus ornaments i buidant-me les llünties quan van a beu
re 's l' oli; i per totes aquestes coses tinc ferit 10 meu COl'. ~l' hau rosegat un peple
que jo mateixa vaig teixir, i pIe de forats és, i ara el surgidor m' apura elemanant
me la paga. 1 me demana interessos, i a«o és yergonyós i indigne per al:=; 1mmortals.
He treballat i m' he empenyat i no sé amb qué pagar-li. Tampoc yulle' ajuelar les
granotes, impures d' esprit. Ko fa molt, retornaya jo de la guelTa fatigadíssima, i
volguí dormir; mes amb llur cridoria no poguí c10ure 'ls~ulls, i g'itada, pero desper
ta, soportí la dolor de cap fi11S l' hora del cant del gall, ¡O Deus! no anem en socors
no sia cosa que algun de nosaltres ixca ferit per una l1etxa o amb el cos traspassat
per llan~a o espasa; puix enardíts' seguiran en la 11uita per més que Déu se pose al
davant. ~Iés yal que des de l' Urani mirem la batalla tot delitant-se. '

Digué; i tots els Deus l' obeeliren i s' aplegaren a un mateix 110c.
En ayo s' aproparen dos heralels portadors elel 'signe de guerra, i els mosquits

feren sonar estrepitosament les seues trompetes entre el soro11 de la lluita; i eles de
l' Urani, Zeus féu un tro inelicant l' hora de la funesta guerra.

El' primer Hipsiboa, Cridafort, ferí amb sa llanya al ventre, destrosant-li el
fetx~, a Licanor, El Llepó, que lluitava entre 'ls més davanters. 1 caigué d' espatlles
embrutant,se de pols sa formosa cabellera; i caigué amb estrepit i les armes ressona-
'ren damunt d' ell. .

Després Togloelita, Cerca-forats, ferí a Pelió, L' Enllotat, enfonsant-li al pit sa
forta 11an<;a; i la negra mort s' apodera del guerrer i la seua anima vola del seu coso
Llavors Setalen, Menja-peres, mata'a Embasictt-e, Llepa-olles, d' un colp al cor; mes
la dolor féu ptesa en Okimedes, Menja-bleda, i ferí a Setalen amb un jonc afilat.

1 Artófag', Fart-ele-pa, ferí a Polífou, El Cridó, al ventre i caent d' espatlles fuixqué
l' anima elel seu coso Mes Linocaris, Estima-llacunes, vecent perir a Polífon i preve
nint a Toglodita, el ferí al mig del co11 amb una pedra grossa com un quixal; i la nit
cobrí els seus ulls.

1 Licanor tir~l contra Linocaris la seua lluenta espasa, i aquesta, ben dirigida, li
ferí al míg del fetxe. Quan d' a<;o se 'n adona Cambrofag, Menjacols, fugint, caig'ué
de l' alta riba: no obstant Licanor l' acomet i el ferix. 1 Cambrofag caigué per no
.al~ar-se més i la llacuna es va tenyir amb la seua sang purpúria, puix allí resta
surant junt a la vora, les seues entranyes fora del ventre. 1 al mateix peu de la riba
fo.n mort Tirófag, Menja-formatges.

1 Calaminte, -Salta-pels-joncs, veent' a. Pernogilpe, Forada-pernils, sorprés d' es
pant fuig, i llenc;ant l' escut, es tira de cap a la llacuna.

1 l' irreprotxableBorborokites, Dorm-al-fang, mata al seductor Filtren. 1 I-Iidro-·
caris, Estima-}' aigua, matá al rei Pernofag, Menja-pernils, feriat-lo al front amb un
roe. 1 el cen"ell Ji eixia pels nasos i la tena s' embruta de sango

1 Licopines, Llepa-pÍats, tirant-se ad ell amb sa llanca dóna mort al', irreprotxa
ble Borborokites, i l' oscuritat envolcalla els seus ulls.
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l\Ientrimentres. Prosofag, iIlenja-peres, aprofitant l' ocassió arrossega per un peu

a Olora-cuines, i agafant-lo pel tendó el fic~l dins l' estany. Mes un altre Sicarpes,
Furta-molles, venjant los seus companys morts, ferix a Prasofag quan aquest no
més aplegü a tena; i Prasofag cau allí mateix i cap a ides la seua anirria s' en puja.

Pelóbates, Trota-pel-fang, aixL com aya veu, li tira a la cara una grapatada de
fang que'l va encegar; mes Sicarpes, forya enrabiat, pren un roc pesadíssim. el
llen<;,a a Pelóbates i el ferix bai - del genoll; la cama dreta se trenca i cau d' espatlles
sobre la pols.

1 Cangrasides, El Baladró, acudix a defendre al mort, i,anant'contra Sicarpes, el
ferix al mig del ventre enfilant-li tota sa llan<;:a, i tots los budeHs anaren per tena
arrancats pel jonc que amb tan vigorosa mü fon brandit. 1 quan Sitofag, ~Ienja-ordi,
el vegé jaient a Ía riba, s' allunyü del combat, coixejant, puix sofría bona cosa, i
d' un salt es ficü dintre d' un clot fugint de mort funesta.

1 Trojartes, el rei deIs ratolins, a Fisignat, el rei de les granotes, el ferix a la
punta d' un peu, i ben dolent cau a terra. Mes Presen, Ivlenja-peres, veent-lo caure
mig esllanguit, passa a les files deIs primers combatents i llen<;a '1 jonc el' afilada
punxa; pero no traspassü l' escut, que ad el! es quedü clavat. Allavors, el diví Ori
ganió, Menja-orenga, imitant al m¡:tteix Ares, li fa malbé a Trajortes el seu capell.
Origanió era l' únic que d' entre les granotes lluitava estrénuament en la refrega. 1
les rates se tiren totes damunt d' ell, pero veent-se malparat, no resistix el furent
atac deIs herois i s' esfonsa a 10 més pregon de l' estany.

Ha, ía entre les rates un jovincel que sobreixia de tots. lluitant de prop (el carís
sim fill d' Artepíbul, Tasta-pü, capdill que per sa valentía i arelielesa es semblava al
mateix Ares): l' atreYÍt ~'larielarpes, Furta-rosegons, que es elistingía en la lluita.
Permaneixqué amb orgulÍ allí a la riba davant deIs altres, vantant-se d' acabar ell .
solla ra<;:a de les granotes bel-licoses. 1 així ho haguera fet, puix gran era llur forya,
si el Pare elels Deus,i elels homens no s' haguera elonat a compte. 1 lla,-ores el Cronió
sentí pietat per les granotes que períen i digué així movent el cap~

-¡O Deus! Amb los propis ulls hi veig una gran fayanya. Maridarpes, Furra-ro
segons, m' ha sorprés alamón amenayant ferotge, des ele la vora ele 1& llacuna,
l' extermini de les'granotes. ¡Prompte! Enviem prompte Palas que incita a pelear-se,
i Ares també, perque allunyen elel combat a i\tlaridarpes, balelament la seua vigoria.

Digué '1 Cronida, mes Ares respongué:
'-Ni la fon;a d' Atenea ni la d' Ares seran bastant per a elelliurar les granotes de

la terrible mort. ¡Mes au! anem en llur ajuda o si vols, branelix ta espantosa arma
amb la que destruires els més terribles Titants; amb la que matares en altre temps a
Capanien, l' home ferotge; amb la que someteres a Ekelat i dominares l' odiosa ra<;:a
deIs Gegants! Brandix-Ia, que adhuc ell sía molt brau, n' eixira escarmentat.

Digué; i el Cronida deixü caure '1 llamp fulgurant.
Primer, no obstarit, trona i's trontollü el vast Olimp i després llenyü elllamp,

arma terrible i caragolada de Zeus, que de ¡es mans del rei ixqué. La resplendor
esglaia les granotes i les rates. Pero l' eixercit d' aquestos no para,-a d' atacar,
desijant destruir en quant enantes, la ra<;a de les granotes bel-licoses; mes des de lo
més alt del Uran, el Cronida sentí piet.::lt de les granot,es i lis envia de repent uns
al-liats. '

Tot d' una, aparegueren uns animals de lloms pareguts a encluses, d' urpes en-
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corvades, amb la pell dura, ossencs, els musc1es lluents, amb els ulls en el pjt, huit
potes, dos caps: els crancs, que tallaren amb ses boques d' estisora bon nombl:e
de potes i de cucs de les rates. Aquestes es defensaven amb les llances que es torca
,-.en sobre llurs esquenes. 1 les tristes rat.es espalTeraeles per ac;o, soIs pensaven en
fugir. -

1 heu's ácí que Helio: se pongué, i aquest fon el fi d' aquella guerra que solsment
va durar un día.

EDÍGRAMES D' HOMER

I.-Als neotikis. •
Reverencieu ad aquell que és mancat d' abrig i de elons hospita1aris, ,rosaltres

que Yiviu a l' alta Ciutat, rial1era filla ele Kimes, sobre l' última costa ele Seelenc la
elel fronelós ful1am, vosaltres que bebeu aigua ambrosiana elel riu gróc, del brollant
Hermós, que engendra'l immorta1 Zeus.

I1:--Retprnant a Kime.

Que J 1s peus me porten prampte a una ciutat habitaela per homens venerables la
qual ~lllima sia benevola i el qua1 pensament sía precIar!

I1I.-A Mides.

Soc una verge de branze i estic col-locada sobre'l sepulcre ele ~Iides. 1 mentres
l' aigua raje i els arbres verelejen i Helios s' alc;e esp1endorós, així com la brillant
Selene, i e1s rius es desborelen, i la mar brolle, romanent aLl aqueste llac damunt
aquesta tamba humiela per les lHlgrimes, referiré a tots els que passen, que ací esta
soterrat Mides.

IV.-AIs Kimenins.

Per que volgué el Pare Zeus ferme caurer, recentnaixcut, a la falela ele una
mare venerable, i me cria? .

Per la vo1untat de Zeus tempestuós, els homens de Frikon, domaelors de rapids
cayalls, ya1ents, i consagrant-se a Ares, coro el foc devorador, radejaren ele mura
des en a1tre temps la Eolida Smirna, marítima i flagelada per la mar, i que atrave
saven les formases aigües ele la sagrada nieles.

E1s fills de Zeus. fills il-1ustres, apartats d' allí, celebrar vo1ien la terra divina i la
ciutat populosa. Pero insensatament retiraren la· veu sagrada i la reve1ació ele1 canto

Aquell que tinga probat aquestos, compendra quina és la causa del meu fatal
destí.
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"\Ies soportaré la Ker que un Déu me signü al meu naiximent, i sofriré amb coral

paciencia l' ineompliment de les coses. No obstant. els meus benvolguts membres
desig-en no permancixer als sagrats carrers de Kime, i el meu cor m' inc1uix a diri
gir-me a un poble estranger ad huc me yeja sense fon;es.

V.-Al Testorida.

Testoric1a, mol tes coses són obscures per als homens, pero res més obseur per ad
ells que llurs propi esperit.

IV.-A Poseidaoo.

Ou-me, prepotent Poseidaon, que batzegues la tena, que imperes allluny i so
bre '1 c1i,-í Helieon.

Concedix als marins un vent favorable i un feliy retorn als que porten aquesta
nau i la governen. Fes que jo encontre, aplegant als peus'c1e la espadada Mimas, va
rons justos i venerables, i me venje de l' home que, confonc1int el meu esperit, ha
ofés a Zeus hospitalari i la taula hospitalaria. •

VII.-A la ciutat d' Er.itrea.

Tena venerable, magnífica, dispensadora c1e dolyos tresors: per ad alguns eres
pródiga, mes per ad aquells contra 'ls que estás enutjada eres aspra i esteril.

. ..

VIII.-Al~ marioso

Mariris que, semblants a l' odiosa Ate, creuen la mar i la qual existencia es dis
sonada, com la de les porugues gallines d' aigua, reverencien el poder de Zeus hos
pitalari que governa en les altures, puix la'venjanya de Zeus hospitalari és terrible
per ad aquell qui l' ha ofés.

IX.-Als mateixos.

Heu 's aeí, jO hostes meus! que vos ha sórprés el vent contrari; pero acolliu-me
ara i naveg~l.1·eu.

X.-Al pi.

¡o, pi! Altres arbres tenen millors fruits que tú, sobre les cims del' Ida assotada
pel vent i soleada per nombroses afraus.

Allí serü probat el ferro deIs homens de la terra qUl:!-n els Kebrenius dominen el
país.

XI. - A Glauc el cabrero

Glauc, guardiü de raberes, deixaré aquestes paraules al teu esperit: enrecordat,
abans de res', de donar a menjar als gossos a les portes deIs tancats, puix que ayo és
lo millor. Que un. gos és el primer que sab si un home s' arrima'o si una fera ha en·
trat al tancat. .
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XII. - A un celebrant de Sarnoso

Escolta la meua oració. ¡Protector de jovens! Fes que ella refuse l' amor i elllit
deIs jovens, i que's delite amb los vells de cabell blanc, i la vigor d' ells sia extin
gida, encara. que sentixquen el desig.

XIII.- A una casa d' arnics.

Els xiquets són el ornament d'e l' home, les torres ho són d' una ciutat, els cayalls
ho són de la planura i les naus ho són de la mar. Els tresors adornen una casa, els
reis venerables, quan s' assenten a l' agora, són el ornat deIs ciutadans que 'ls veuen ...
Més venerable és encara l' habitació on bril1a el foc d' un jorn el' hiverns, quan el
Cronió fa que 'ls mí.vols ploguen.

XIV. El forn o el vas de terra.
. .

Si'm doneu una recompensa, ¡O, terrissers! \TOS cantar'é alXl: «Atenea, vine
prompte- ací i protegíx aquest forn amb les teues manso Que les copes i tots els vasos
1Jrenguen color, se coguen bé i valguen molts dinés: que se 'n yenguen moltes a
l' agora, i als carrers, i que produixquen molt.~ Hen 's ací com cantarem per a vos
altres. Pero si mal inclinats al desvergonyiment dieu mentides, allavons evocaré als
destructors deIs ferrás: ,Sintrips, Smaragos, Asbet, Sabacten i Onfodam, que causa
l'an més perjuí al vostre art: <<¡Destruiu amb 10 foc la morada i el portic! ¡Que sia
destruit el forn, que 'ls vasos espIeten grinyolant com les barres de cavall,.i que
grinyolant així, que 's trenq uen els vasos els uns contra els altres! ¡Vine ací, Circe,
.filIa d' Helios, rica en metzines! Escampa les teues crudels drogues i destruix-los ad
ells i' destru1x els treballs llurs. ¡Vine també, Kiró, i porta els Centaures nombrosos,
.que alguns escaparen a les mans d' Herac1es, si altres periren! Que clestruixqtien
aquestos vasos, que '1 forn se desplome i que ells mateixa gemequen front al malifet
esdevingut. ¡En tocant a mi, jo m' alegraré contemplant l' obra funesta! 1 que ad
aquells que 's decantaren sobre '1 forn per a mirar, que se 'ls creme tota la cara amb

\ el foc, a fí de que tots deprenguen a obrar bé."

XV.-Can~ó de captaires.

Estem junt a la casa d' un home que té gran poder. Ell és feli<;: i murmura molt
no devent.

O portes, obriu-se vosaltres a soles! Les riqueses entrarien a dolls, i, amb les
riquec:;es, l' alegTia floreixent i la bona pau. . _

Que la pasta sía sempre inflada i fenyguda a la pastera! 1 deseguida será un
formós pa d' ordi i de sésamo

Hen 's ací que s' acosta en 10 seu carro la muller del vostre fill, i els mu1ats de
vigoroses cames la conduixen a esta casa.

Que ella mateixa se tixca la tela, manejant el fus d' esmalt!
Jo tornaré, tornaré tots los anyS', igual que l' oroneta.
Estic dret baix el portic ani.b els peus nus. Porteu-me prompte algún socóS...
Si me'l doneu, com si no me '1 eloneu, se 'n anirem, puix no hem Yingut per 1'0

mandre aquí.
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XVI.-Als peixcad~rs. •
Homer.-Peixcadors ele l' Arcadia, ciutadans, tindreu alguna cosa?
EIs peixcadors.-Alló que agarrem, alló deixarem; lo que agarrem no mos ho

endurem.
Homer.-Sou de la sang deIs vostres pares, .que no posseien ni bancals, ni saberen

que pasturaren.

XVII.-En la tomba d' Homer.

La tena cobrix aquí un cap sagrat; el del'Cantor deIs llerois, el diví Homer.

HIMNES HOMÉRICS
A PAN

¡O Mu~a! canta'm al caríssim fill el' Hermes el deIs p'eus de'cabra, el bicorn amie
del soroll que per les'valls selvatiques amb les Kimfes habituades a la elansa camina,
i que .solen los cims de les alt~s roques escalar, inyocant a Pan, déu deIs pastors, el
de l' espléndida cabellera descuidada, el que en herencia ha rebut les montanyes ne
vades, i los .cims deIs monts, i les dresseres de pedregals.

Ací-alla, pel mig deIs albarcers, va a vegaeles encisat per un riuet el' aigues t'ran
quiles; o també retornant cap a les roques espadades i pujant sobre la més alta, les
séues ovelles contempla.

A sovint les grans montanyes cobertes de blanqu.es pedres recorre, i també alllerg
deIs turons, per matar les feres que esguarela des ele la llunyania.

Algun,es v,egades, tot sol, Jl,l capyespre, quan retorna de cayar, un so tari doly,
emet amb lq seua canya, que '1 aucell que entre '1 fullam ele la floriela primavera
vessa sa dolor, el suau cant escolta impotent per- superar-lo.

Llavors les armonioses Nimfes Orestiaeles tro la córrent de pregones aigues li
acompanyeri, i canten, i l' eco ressona en la cum del mont i en el prat on el safra i
el jascinto, florits i fra~'ants, al' herbeta se mesclen. 1 el Déu, amb 'peu agilíssim ací i
alla va entre ~l chor; portant creuada a la esquena la fresca pell el' un lince, i eleli
tant el seu esperit amb aquestos dolc;os cants.

1 le::; Nimfes, al Deus venturosos, i al vast Olimp celebren, i al molt hábil Hermes,
que diuen sobreix d' entre tots, i diuen així mateix com és el rápid missager de tots
los Deus.

Ell vingué a l' Arcadia soleada d' ullals, mare de les ovelles, allí on és llur sagrat
bosc Kileni; i allí, no obstant ésser un Déu, les seues' ovelles de caragolada llana
guarda, perque li fioria el tendre anhel de. juntar-se en amor amb Driope, la Nimfa
de la formosa cabellera.

1 du a bon terme aquesta delitosa unió, i en 'sa propia llar parí la Nimfa al molt
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cal' i prodigiós fin d' Hermes, el deIs peus de cabra, el bicorn que amb el so1'oll tu
multuós s' enfolga i es somriu amb dolcesa. 1 la elida, tant prompte com vegé la cara
rú tega i barbuda de l' infant, l' abandonü, puix sentí la temor.

Pero de repent l' hábil Hermes se '1 du als bra<;os i el f)éu es regocija for<;a en sa
interior. Es dirigí af~at a les habitacions del' Immortals, després d' hayer volcat a
l' infant en la peluda pell d' una llepre ferestega .

.I se senUl al costat de Zeus i deIs altres Immortals i els amostr~l el seu fil!. 1 tots
los Deus s' alegraren coralment, pero sobre tot Baco Dionis6s. 1 el nomenaren Pan
perque a tots els havia encisat.

Taixí te salude jO Rei! 1 te suplique amb 10 meu cant, i de tú m' en recordaré i
el' altl-es cants.

A ZEUS

Cantaré a Zeus, el millor deIs Deus, el més alt, el que trona des de 11uny, pode
1'ÓS, perfecte, el que té col-loquis ben a $ovint amb Temis, la que se li inclina assegu
da al seu costat.

Siau-nos propicí, Cronida que troneu eles de lluny, angustíssim, supremo

A LES MUSES 1 A L' APOL
c.omen<;aré per les Muses, per Apol i per Zeus. Perque ¡¿ls Aedes i els citaristes

que sobre la terra són, procedixen de les Muses i de l' Arquer Apol; pero els Reís
provenen de Zeus. ¡Si n' és ditjós aque11 a qui estimen les :\Iuses! na veu sua Uuix
de llur boca'.

¡Salve, fi11s de Zeus! HonOl-eu el meu cant i m' enrecordaré de yosaltres i deIs al·
tres cants.

A ARES
/

Poderosíssim Ares, auriga de carros, el del capell d' 01', el gran COl', bronzini se
nyor, el deIs fofts bra<;os, infadigable, pare del venturós guerrer, Nike, auxiliar de
Tenis, tira de rebels, cabelill d' homens justos, portadm del ceptre de valentía, que
gires en el cicle inflamable de l' Eter, entre 'ls set astres mobibles, alli on els teus llu
mínosos cavalls te porten més alEl de l' orbita ten;:a! ¡escolta 'm, al-liat deIs mortals,
que prestes l' audacia jovent, que envies des de lo alt, la dol<;:a llum i la valor gue
rrera a nostres vides! ¡Que puga llen<;ar·fora de mi l' amarga debilitat, i contindre
l' enganyosa impetuositat de l' ~mima, i reprimir la violencia del COl' que m' impeli
ra a horribles combats!

1 tú jO venturós! dona 'm la veritable valor per a que jo permaneixq¡ baix les lleis
inviolades de la pau, escapant a les lluites deIs enemics i a les Keres violentes.

A ATENEA •
Comence per cantar Palas Atenea, la' Deesa il-lustre deIs u11s c1ars, sagacíssima,

d' indomable corJ verge venerada, protectora. de ciutats, yigorosa, a qui el vident
'Zeus l' en~-endra soIs de sa testa augusta, coberta ja d' armes guerreres d' ol' l'es
plendent i.a CJ.ui tots els Immortals contemplaven amb admil'ació.
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Davant de Zeus impetuosament salta del cap immortal, sa punxenta lIanya

brandint; i el immens Olimp ~s conmogué baix lo salt de la Deesa deIs ulls clars, i
al seu entorn la terra espantosament retombá, i s' agita la már revolvent-se les seues
aigues purpúries; més l' abism salobre s' encalma al moment, i l' il-lm;tre fill d' Hi
perió detingué els seus cavalls de peus corredors, fins que la Verge Palas Atenea
s' hagué Ilevat les divines armes deIs seus muscles iminortal i s' alegra el sapientis-
sim Zeus. .

jI així jo te salude, filIa de Zeus tempestuós! I m' enrecordaré de tú i deIs altres
cants.

A EFEST

Canta a l' habilissim Efest, Musa harmoniosa, ad aquell que amb Aténea la deIs
ulls clars ensenyá en la terra les il-lustres labors als homens, els que amb anteriori
dad habitaven les eavernes de les montanyes amb les ferotges alimanyes.

Ara, al1i(:onats per l' íl-lustre artifex :J;<:fest, passen tranquilament els anys i
toota la vida a ses cases.

¡Siau-me propici, Efest! Dona 'm la virtut i la felicitat.

AHERACLES COR-DE-LLEÓ

Celebraré a Heracles, fill de Zeus, el més valent deIs homens de la terra i a qui
Alemene el parí en Tebas la deIs fornlosos cl1ors, de llur unió amb el Cronida que
amontona los riúgoles. .

Primeramente vagá per sobre la mar i la terra immensa, per la vo1Ímtat del rei
Euristeu. lIoltes arriscades i terribles empreses termina, i sofrí forya infortunis. I
ara s' enfolga l1abitant la fermosa llar del nevat Olímp, i possei~ a Hebe, la deIs pre
ciosos talons.

¡Salve, o Rei, fiJl de' Zeus! Dona 'm la virtut i la felicitat.

A AFRODITA

Cantaré Afrodita, fermosa i venerable Afrodita, a qui foren concedides per he
rencia les ciutadelles de la marítima Xipre, a on la porta la blana escunia de la
mar, la deIs innúmers sor01ls, la for<;a humida de la bufada elel Yent.

I les Hores dé diademes d' 01' l' acolliren amb bene"olensa i de vestits ambrosians
la cobriren. I sobre sa divina testa una bella corona d' or ben llaurat co,l-locaren, i
en ses orelles foradades, flors de metalls preciosos. I adornarem el seu coll delicat i
el seu blanc pit amb collars d' 01', deIs que elles, les mateixes Hores d' auries cliade
mes estaven 'adornades quan anaven a mirar-se a l' amable díor deIs Deus en la llar
de son pare.

I quan així o~aren tot lo seu cos, la c.onduiren a presencia deIs Immortals. 1 '
aquestos, quan a veren, la saludaren i li donaren les mans, i cadascún la volgué
per esposa verge encara, i clesija portar-la a la seua habitació. I admirare m la
bellesa de Citerea coronada de violes.

Salve, dol<;:a com la mel, la de les parpelles redones. Dona' m la victoria en aquest:
combat i adorn~ '1 meu canto I jo m' enrecordaré de tú i d' altres cants.
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A OIONISOS.
Comence per cantar a Dionisos, coronat el' eura, so1'o11ós, gloriós fill ele Zeu i de

l' il-lustre Semele, al que les Nimfes ele formosos cabells criaren elesprés ele rébre-lo
al sí elel Pare H.ei, i c1'eixqué per la voluntat elel seu pare a una cova olorosa, i formá
en el nombre elels Jmmortals.

Mes quan les Deeses l' hagueren. eelucat per a ésser famós, llavores recorregué
les selvátiques soletats coronat el' eura i ele llorer. J les Nimfes '1 acompany'aven, i
ell les guiava, i el estrepit elels seus peus plenaven l' immensa selva.

jI així te saluele, jO, Dionisos! ric en rains! ¡Conceelix-nos 1'ecomen<;ar les Hores,.
plenes el' alegria, i aplegar el' una a l' altra, a nombrosos anys!

ALS DIOSCURS

~<I~ses ele parpelles reelones, parleu-me elels Dioscurs Tiuel~lrieles, il-lustres fílls ele
Leda la deIs preciosos talons, Cástor domador de cayalls i l' ineprotxable Polideu.

Baix les cims del Tiget, elevat mont, i de sa unió amorosa amb el Cronion que
amontona les núgoles, ella parí a fills salvaelors de yarons terrenals i de naus rápi
des, quan les tempestats de l' hivern rev'olen la implacable mar.

Perque llavores els ma.rine1's suplicants invoquen als fills de Zens i 'ls sacrifiquen
corders blancs a 10 més alt de la popa.

r la Yiolencia del vent i l' aigua de la mar els sumergirien si 'ls Dioscurs apres-
sant-se no 's presentaren al punt a travers de l' Eter, a impuls de les seues ales rosses.
I encalment sobtadament els remolins deIs vents horribles i sosseguen, desfent-les,
les ones de la blanca mar, signe de calma per als mariners que, vegent-los, s' ale
gren i cessen en los seus treballs. fadigosos ..

¡Salve, Tiudárides, ginets en rápids corcers! ~I' enrecordaré de yosaltres id' al
tres cants.

A GEA, MARE DE TOTS

Celebraré a Gea, Mare de tots, la de solits fonamerits, l' antiquíssima, i laque en
Uur sol a quantes coses existixen alimenta, puix tot lo que camina sobre la c1i,-itia
tena, 10 que neda en la m'ar i 10 que yola, es nod1'ix de lIurs tresors 'jO Gea!

De tú l?s homens provenen, que\tens molts filIs i molts fruits ¡O Venerable! r és
de ta potestat donar o lle,-ar la vida als homens mortals,

Ditjós aquell a qui amb benevolensa l' honores en lo teu COl', puix de totes les co
SE'S ne teus en abondo.

El seu camp sempre és fertil, els seus prats plens de bestiar són i sa casa pletori
ca d,e riqueses,

Aquells a qui tú honores, reinen per justes 'lleis a les ciutats on abunden fermo
ses elones; la riquesa i la felicitat posseixel1; els seus fills es regalen amb la joiesa i la
joventut, i les seues filIes, donzelles d' ánim plaenter, formen els chors alegres i.
dansen sobre el prat fiorit i herbós. Aquest será el preuat destí d' aqllells a qlli ho
nores jO Deesa venerable!

¡Salve, Mare deIs Deus, Esposa de l' Urani estrellat! Concedix-me amb benevo
lensa per aquest cant, un dol<; sustenL I m' enrecordaré de tú i d' altres cants.
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A HELIOS

Comen<;a, ;,[usa Caliope, filla de Zeus, a entonar de nou un himne a Helios re 
plenelent, al que parí Eurifesa la deIs ulls de bou per al fill de Cea i ele l' rani es
trellat.

Perque Hiperión es casü amb sa germana, l' il-lustre Eurifesa, que Ji doná fermo
sos fills: Eos la elels bra<;os rossos, Selene la de formosa cabellera, i l' infatigable
Helios, semblant als Deus Immortals, el qual, conduit per los seus cayalls, porta la
llum als homens mortals i als Deus eterns.

Dirigíx el terrible esguarel deIs seus ulls baix un capell d' 01', i raigs enlluerna
dors llen<;a ele sí mateix, i sobre 'ls polsos les brillants galteres enquadren sa fermo
sa i espléndida fa y . Entorn al seu cos, lleugeres yestidures relluixen a la bufada deis
vents i els seus' cavalls són sotmesos al jou; i des de on eH es deté al capvespre,
envia el carro d' auri jou i sos cavalIs a trayers de l' Urani Océano

¡Salve, rei! Concedix-me benevol un dol<; sustento Després d' haver-te cantat a
tú, cantaré a la ra<;a deIs homens que tenen una veu articulada, deIs homens semi
deus, les obres deIs quals, los Immortals inostraren als homens.

- - -
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A SELENE
¡Ens'enyeu-me a cantar' a Selene la de les ales desplegade , Muses harmonioses

filles de Zeus Cronion, desrres en el 'cant!
Sa esplendor que emergix d' un cap immortal, s' extcn perT Urani i envolcalla

la terra. TO,t s' adorna amb sa resplendor brillant, i '1 espai obscur s' allumena amb
sa corona d' 01'.

Els seus raigs se dispersen per l' aire quan ja llavat son fermós cos en l' Ocean i
... posades ses fermoses yestidures, la diYina Seleuse junyix los seus cavaHs de redres-.....

. ~,.:..- .1s¡;ldes testes i els llen~a al cap,-espre, a mijant més, quan els enlluernadors raigs han
'r c,-~eixcut tro l' Urani com signe i presagi per als mortals.

':,o:

_~ . En altre temps el Cronion, amb lla<;os el' amor, se uní ad ella, i quedant prenya-
,.~ , 'da, naixqué una filIa, Pandía, famosa' per sa bellesa entre els DellS Imm01'tals.
~ '.0" " ¡Salve, Reina Deesa deIs bra<;os blancs, divina i benévola Selene ele 'formosos ca-
:-',' btells! Després d' haver comen<;át per tú, cantaré llaus als hOJn@ns semideus, 'les em

".: '\ preses deIs qllals celebren amb can<;ons amables els Aedes; servents de les ~Iuses.
, <';~' Traducció de CARIES SAL VADOR
:~~.: i ••D•••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••••••••

.~;;<>

':;::~'Z.......
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