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rácies a les bones ¡irts d'un piníessnr de Filologia Grega de la Universitat de
Barcelona nascut a Riptill, Alexis Eudald Sola, i f,'r;icies a la scnsibilitat ütcmria
d'un alcalde historiador, Joaqiiim Nadal, la ciunu de Gírona prepara eís acres
d'ayemiaiianient cultural amb la ciurat d'ítaca, per a aquest mateix any, Uns actes
que, segóos sembla, han de culminar aquest esciu a Villa grega del mar jonic.
D'altres s'bao ocupat i sWiipamn de descriure la ciutat i Tilla. ]t->sep Pía va dedicar dos capítols
de Lesesailcsdellevam a Itaca i aUlisses, que a la manera d'un diari de viatge poden acompaiiyar
fideltnenc el viatger en el seu recorregiit per Tlllü. D'altres han explicat i explicaran tot el seguit
de celebracions fcstives que ja s'han comensal a realitzar a Girona i a haca. Des d'aquesB fulls
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ocres de la Revista només pretenem fer un passeig per Icaca, a
cravcs de la literatura, i mes concretament encara a través de la
poesía que ha'determinat que aquest nom, esdevingués mític
diirant milers d'anys. 1 aixo per un motiu ben ciar, perqué Itaca
pertany al bagatge cultural de cadascú básicament gr^cics a la
literatura. Així, vnlem oferir a! lector d'aquests fulls el recull
d'aquclLs puemes que han ajudat a fer d'Itaca el que representa en
la literatura universal, i en la literatura catalana, perqué Itaca
també ha despertar l'interÉs deis nostres autors, en un moment o
un altre de la nostra historia literaria.
Itaca és una de les illes del mar Jonic. Es considera que Tilla
d'aquest nom es correspon amb l'antiga Itaca, la patria i el regne
d'Ulisses, el protagonista d'un deis mes grans poemes épics de
ranti|:;;uitat, L'Odissea. Així, Itaca romandrá per sempre unida ais
noms d'Ulisses, d'Hotner i de L'Odissea, com a mínim des del
segle XIII abans de Crist, tot i que els fets que s'expliquen a
I'epopeia homérica stjn niolt anteriors. Ulisses «aquell home de
gran ardit, que tantíssim / erta, després que de Troia el sagrat
alcasser va prendre» va sortir d'Itaca amh els seus homes per tal
de participar en el setge de Troia. Una vegada sotmesa la ciutat,
Ulisses va emprendre el retorn cap al seu país on l'esperaven la
seva ñdel esposa Penélope, el seu fill Telémac, el seu pare Laertes
i el seu gos Argos. La descripció d'aquest accidentat i llarg viatge
de retom a Itaca és el motiu i Targument de L'Odissea.
Segons alguns estudiosos i fins i tot segons alguns
descobrimenís aaiueologics, no és Tilla d'Itaca, sino que podria ser
la propera illa de Léucada o bé la de CefaMénia les que respondrien
millor a les descripcions de L'Odissea. El tet és que Tenyorat regne
d'Ulisses sembla que comprenia íes tres illes jóniques. Fins í tot
alguns erudits han arribar a identificar Itaca amb l'illa de Corfú o
amb terres sicilianes. El debat sobre la idcntificaciú de l'actual Iraca
amb la d'Homer es remunta ja a l'época grega clássica, pero rambé
és cert que de temps remots es coneix el cuite d'Ulisses a l'ltaca
actual. El savi grec Eratóstenes, mort entnm del 194 abans de Crist,
en la seva obra sobre geografía jn tronit:a sobre la vana empresa de
representar els viatges d'Ulisses sobre un mapa, quan digué que
només es podrá determinar la situació geográfica d'aquests viatges,
en el moment en qué es trobi l'adobador que hagi cosit l'ordre deis
vents d'Eol, el déu deis vents.
Com que Tadobador no s'ha trobat i com que Eratostenes ens
empara, deixarem de banda la idcnttficació real o no de l'Itaca de
L'Odissea amb Tilla del mateix nom. El cert és que el contingut del
poema homéric perniet una univctíatitsacio del topónim mes enllíi
de referéncies geografiqíies. L'esperit que anima Ulisses al llarg del
seu vagabundeig errfvol per mar, abans de retornar del viatge
iniciíitic. Perqué Ulisses durant el seu llarg viatge va passar per greus
experiéncies que el feren renéixcr mes d'una vegada, i es convertí en
un bon coneixedor de Tessencia humana, «de molts pohles veié les
ciutats, l'esperit va conéíxer; / molts de dolors, el que és ell, peí gran
mar patí en el seu ánim, / fenr per guanytVel seu alé i el retom de la
colla que duia; / mes ni així els companys no salva, tanmateix
desitjant-ho, / car tots eljs es perdcren per llurs mateixes follies».
Ulisses, en aquell mar de L'Odissea que és sinímim de vida, va
conéixer múltiples obstacles i va ser temptat amb les mes diverses
fascinacions. Pero cada cap mes, a mesura que avanfava en la
seva navegació cap a ítaca, Ulisses es va anar coneixent millor ell
mateix i la seva condició humana. Aquest coneixement el porta a
viure intensament la vida que es troba a les mans i a acceptar-la
amb plenitud, fins a les darreres conseqüéncies. Així, no dubta a
refusar la immortalitat que li oferí Calipso, la nimfa, perqué no
volia ser un déu, sinú un home amb tot el que aixo comporta de
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febleses i d'angúnies, pero també de plaer, i sobretot amb la
certesa de saber que algún dia acabara la seva existencia, perqué
la seva naturalesa és finita i limitada, i també amb l'emoció que
produeix el risc i l'aventura humana constant.
Ulisses sempre tingué Itaca, la seva Itaca, present a la ment,
petíi va saber aprofitar tot alió que li brindava el món que se li
obria dia a día, encara que Tallunyava del seu destí, que ell sabia
inalterable per voluntat divina, com Eneas, el pietós heroi de
L'Eneida, el mes gran poema de Tépica llatina. Ulisses desitjá fruir
de totes les sensacions, ptaers i dolors, que li presenta Tatzar (o
millor dit, els fats), perqué intuía que amb un Ixin bagatge la seva
arribada a la tranquil-iitat d'Itaca, definitiva i el final de les seves
aventures, seria menys dura, mes suportable.
1 és per aixo que Ulisses no volgué deixar de sentir el canc de
les Sirenes, pen^ prengué mesures que Tallilieraren del poder de la
seducció; i és per aix6 que Ulisses romangué al costal de Circe,
Tencisadora, durant tant de temps, pero tauíbé on va marxar; i és
per aix6 que Ulisses caigué en les teniptacions, pero reeixf en el
difícil art de viure, i supera els obstacles i vagíi errant pels mars
proceMosos, per tal d'arribar a ser possei'dor de la seva voluntat i
de la seva íinima.
Pero anem ja ais textos. Al nostre país L'Odissea va trobar un
traductor immillorable. Caries Riba (1895-1959) va dedicar molts
esfor^os a trasUadar en hexámerres catalans l'epopeia homérica, A
la segona versió d'aquesta obra, publicada Tany 1948, d'una
perfecció formal extraordinaria, pertanyen els versos ja
mencionats abans i els que segueixen, en els quals es descriu Itaca.
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La primera descripció correspon al cant IX, quan Ulisses comenta
a explicar ais feacis i al seu rei Alcfnous el recoiregut que el va
portar a aquell pats des de Troia. A partir del %'ers 20 ptxkm llegir:
S<^ Ulisses, fill de I-iUTCes, que vaifi en boca deis liomes
per ti>ta Hei tic [laninys, i ln mcvii fiíiiin s'cncclu.
[ hahitd Iciica, aquell agiiilür; i hi li:i ur\a muntanyii,
" «1 Nferic, tiit tremolas de fulliitges, i.|ut' molt s'iissenyiila;
i eniorn hi ha niulces illes poNiídes, que es ttx.]uen entre elles,
Diilíquicín i Siimc i, cohertii de Kiscos, Zacinciis.
Ani, la mevii és biiixii i, de rotes, enniig del siiliihre,
és ¡a que está mís amunC, devers el costal on fosquejUí
i les nitros enfronten el s(il del mutf i del migdia,
iiípra, pero imdrissa de hell jovent: és h térra
d'uti, i, el que és jo, no sé veure altra cosa que siguí mes dolga-

Per a Ulisses, que era lliiny de casa. Iraca represcntava el
repós, la tranqtiiMitat, l'csptjsa, el fill, la qtiotidianitat, rrobar-se a
redós amh cls seiis, la térra enyorada amh una dolgor infinita. Al
final del relat de Íes seves aventures marines ais feacis, Ulisses
marxa d'aquest país cap a la seva patria, el darrer tram del llarg
vlacge. Som al canc Xllí de L'Odissea i és ara la veu del poeta la
que ens descriu i'illa d'ltaca, on arribaren els navegants arab
Ulisses adormlt a la popa diirant tot el camí peí «darrer fren». A
partir del vers 102 s'explica ['arribada i la visló del port tant de
temps na vist. El text diu aixf:
I vet ;iinrí qiic Forcis, el vell de l;i mar, té en el ptiblc
d'ítacu un ilels seiis piirts; i fu Jiies casces iilmiptes
que s'avanccn, pcnS pei CLWtic del jK\n arraulint-se,
i Tabriguen del tríinsol que els vencs iuriiisíis estufen
part de fora; al dedins. scnsc iimiirra les naus lx;n bancades
ptxíen roniijndre. aixíque lian ates el pune just de la fonda,
Al capdainunt del ptirt, un oitu son lullatge desplega
i, propd'etl, it tocar, hi ha una cova amable i obscura,
consa)ínid;i a les nimfes que N.Mailes hom iinomena.
Dintre bi ha llurs cráteres i ;iixí matcix les jínms gerres
de [xidra, i és allí que van B brescar les ¡ibelles.
I hi ha uns telers de pedia molt llarga, on les Nimfes teixeixen
robes color de porpra de mar, que enamoren de veure;
i aigücs que ragen costcmps. [ les portes d'cntmda son dues:
Tuna liberta a mestml, per on davalleti cls homes;
l'altra, oberta a mijijom, és mes divina, i per ella
no passen terrenals: és la vía d'Aquells que no moren.

Ulisses arriba a ftaca i ni ell no recunegué la scva patria, ni
ningú no el reconegtié ratnpoc. Ulisses, en desembarcar, amaga
els seus tresors, per por de noves Iluites, a la cova de les Nimfes,
una escena que seríi decisiva en un deis poemes de creactó de
Riba que vetirem mes endavant.
La idea d'allargar el moment del retom a l'ítaca de cadascú,
per tal d'assolir un major enriquiment espiritual va ser filossada
i recreada mni^níficamcnt per Konstandinos P. Kavafis, el poeta
neoyrec nascuc a Alexandria Tany 1863 i itiort l'any 1933. El
poema l'taca reflectcix t'esperit de L'Odissea, de la mateixa
manera que Troians o Els corsers d'AquiMcs reprcxlueixen el m6n
de La Ufada. També va ser Caries Riba el primer traductor al
catalü d'aquesr i d'altres poemes de Kavafis, en una selecció que
va aparMxer publicada per primera vegada l'any 1962, tres anys
després de la inort del poeta. Posteriorment, l'any 1988 va
apar&ixer una altra traducciií del mateix poema, que va incloure
Caries M[ralles en la seva antología Set poetes neogrecs,
publicada dins la coldecció Les millors obres de la literatura
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universal. Aquí reproduim, pero, el poema l'taca, en la traducció
de Ríha, la matebca que va musicar i popularitzar Llufs Llach fa
molts anys:
Quan surts per fer el v'mgc a=ip a Itaca,
has de pregar que el camí siguí llarg,
pie d'avcntures, pie de coneixcn^a.
Els t^strfeons i cls Cíclops,
l'aírat Posidó, no te n'esfereixis:
son coses que en el teu camí no troban^s,
no. mai, si el pensament ,se't mamé alt, si una
emoció escollida
et toca l'esperil i el eos albora.
Els Lestrítjons i els Cíclops,
el fcrot Fosidó, mai no serií que els topis
si no els portes amb tu dins la teva ánima,
si nt> és la teva itnima que els drepi daviint teu.
Has de pregar que el cam[ sigui llarg.
Qiie stijuin maltes les matinades d'cstiii
que, amb quina delectaba, amb quina joia!
entrarais en un porr que els tcus ulls ignoraven;
que et puguis aturar en mcrcats fenicis
i comprar-bi les bones coses que s'hi exbibeixen,
coráis i nacres, ambres i banussos
i delícats pcrfums de tota mena:
tanta abundor com puguis de perfums delicats;
que vagis a ciutats d'Egipte, a moltes,
per aprcndre i aprendre deis que salien,
Sempre tir4^es al cor la idea d'ítaca.
Has d'arTÍb,T.r-hi. és el teu destf.
Per6 no forcis gens la travcssia,
Es pa-terible que duri molts anys
i que ja siguis vell quan fondegis a I'illa,
ric de tot el que baures guanyac tent el camí,
scnse esperar que t'ha^'i de ilar riqucses Itaca.
haca t'ba donat el k-ll viatge.
Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-Io.
Res mes iw té que et pugui ja donar,
1 si lii trolws pobra, no és que Iraca t'hagi cnganyat.
Savt com hé t'has fet, amb tanra experi&ncia,
ja haurás pogut comprendre qufc volen dir les (taques.

El text de Kavafis és d'una lucidesa i d'una interpretació i
recreado del mite com [xx^ues nlii ba bagut. Riba es áclccú amb
la Grecia classica i amb la Grecia d'alguns deis poemes de Kavafis.
pero no de tots, perqué la Grecia de Kavafis tenia dties cares, com
el déu Jantis. Riba només en va prendre la Grecia que em sinimim
d'esplendor, la que s'adequava ais seus canons étics i estétics. Si
hom vol conéixer l'altra Grecia de Kavafis, la que no va traduir
Riba, cal que llegeixi el voluní deis poemes de Kavafis traduits per
Alexis Eudald Sí.^l:'i, que inclou tots aqiielLs poemes que Riba refiisá,
en alguns deis quals Kavafis féu explícita la seva homosexualitat i
també «la miseria de la Grécta heldcnística», en páranles de Sola.
Oírles Riba s'bavia dt>ctorat en lletres l'any 1938 amb una
tesi sobre la Nausica de Joan Maragall. Aquest dranaa en vers
havia estat escrit per Maragall durant els anys 1908-1910. La
protagonista de l'obra és Nausica, la filia d'Alcínotis rei deis
feacis. Marajíall s'inspira en la ixiia «deis brai^os tan blancs- que
troba i acollí Ulisses en el cant VI de L'Odissea, la noia «que deis
déus té la bellesa» que s'enamoríi d'Ulisses i va haver de
renunciar al seu amor, Theroína que va sublimar l'amor a través
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son font constant d'inspiració per al poeta. Un deis mites que
Riba fa seu amh mes claredat i amh mes insistencia és el mite
d'Ulisses. Com va assenyalar M. Angels Anglada en la seva ohra
El mimll de Narcís, subtitulada El mite grec en els poetes catalans i
publicada l'any 1988, en aquests poemes i en alguns del primer
Ilibre de les Estances, Riba identifica el viatgc inicihtic d'Ulisses
amh el seu exili. Es en Telegia VI!, pero, on es manifesla d'una
manera mes obvia aquesta identificació del poeta amh Ulisses,
quan Riha comenta dient:
He nnveganC com Ulisses peí noble mar que separa,
amh un citanic somrís d'ohetiitncia a ratmr.
Tilla de l'últim adéu, on es va incliníi el meu migjia,
i el necessari ponent, dol? d'una ylíiria sa^nnani.

lU^-íyM^^^^.

del record. Hi ha qui la considera l'nbra mesera de Maragall. En el
primer acte, Ulisses es conhorta el! mateix en un monoleg que és
una altra recreació del tema que apareix a ritaoi de Kavafis:
...i encara
Ulisses va pe! món; i l'alegria
del rerom ;t la piltria. que ja és morca
ofollidaper tants, sois per mí rcscí
dolfa a venir al btll lluny ile l'esperan^a.
Mes ara ja és a prop: un déu mlio dicta
dintre el cor. Jo et veuré, muller, Penelope,
tan suaii i segura en c«ti afecte;
i a [u també, ftll meu, que ja deus ésser
un heme finin com jo; i a vos, mon pare,
lie reveure-iis rinc fe dumunt la cerra,
que éreu fort com un roure. Mes ¿vosaltres
m'espcreu, a mí, encar.' í, en mu figura,
jhi cri.ibkirei.1 aquell que en la memoria
Jeveu Ceñir Can alcramencí Ulisses,
c'has fec vell, pro has viscuc: la sort accepto
de grai; que si algú ara redoniír-me
pogués els anys que he anat per tanres cerres
pacint i aimanc, i amb odis i amb viccüries,
i tanta experiencia de les coses,
i lo que he aprés i lo que he fer,,.; si em deia
atgú: -¡Vols tomar a viure els anys que forcn
i viure'ls en tes cerres i en ca casa,
en pau amb la muller i e! fill i el rcfjneíjo 1i diría: -No: la sorc accepco,
accepto mos crdmlls i les angúnies
i la imminent velle«i, perqué em triibo
mes ríe de mi, mes pie del im'in, mes íinima.
L'Ulisses de Maragall, si tomes a néixer, voldria repetir la seva
trajectoria vital que l'ha enriquic e n o r m e m e n t . Perqué en
definitiva cal teñir una ítaca per tal de poder viure amh mes
intensitat el camí per arrihar-hi.
Un any després de dnctorar-se, Caries Riha s'exilia a Franca.
Alia va escriure les Eleyíes de BierviUe^ en les quals els mites grecs
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Riha, en el seu exili, paceix per la patria llunyana, com
Ulisses en e! seu viatge de retom. Riha, com Ulisses, aprén de les
dificultáis i creix amh los dificultacs, esdevé un Kome
experimental i coneixedor d'ell mateix. Riba viatja a Grecia i
recorre la fjeografia de L'Odissea i s'inspira clarament en aquells
versos de l'epopeia homérica que hem mencionat ¡uitcriorment
per descriure Tilla d'Ulisses que apareix en el poema superposada
a Catalunya, el lloc del seu retom, com ítaca ho va ser d'Ulisses.
Per al seu viatge de tomada de Texili. com Ulisses, Riba confia en
la divinitac que Tha d'ajudar a travessar «el camí, fabulós de
tristeses divines», i Riha, com Ulisses, tornará carregat
d'experiéncia i de saviesa, tal com Uegim en els darrers vint versos
de la mateixa elegía Vil:
.. .{el meu díu parcial) Em donara per ais alires
Taire J'un menJicant que és pacient ais portáis.
Eli i jo sol sabrem quin cresor desarem, que jo duia:
no els diamants del cric i de la presa i del Í\x
(nefjra escuma, tu els lens): deU meus dies iTerríi i de coníixer,
un sol día he salvar: el que em salvava; i dins ell,
com les figures per gracia escollides que (implen un somni,
el tan divers amor deis qui per mi, al meu pas,
peí que en» donaven dVlls han cHievingut una mica
mes el que eren; i tot el que en el freu he compres.
Oh tresor, can real que podría comptar-lo i criar-lo!
Mentre, pero, no seré reí de ma última pan,
mc'l guaniaran les Nmifes genciis que teixeixen amb lenca
trama de porpra i cristal! els percinaíos ordits
deis invisibles correncs, dins Tohac ohnidor subterrani
on Tabella de Ten» va, esmunyedissa, a fe'el rusc.
ítaca, icgiie petít, conec la cova profunda!
Olivereda amunt, foni camí, en el n)call;
closa i subtil com Thora J'un sol peasament, ¡ler a entrar-hi
calent un frunt humil sota la llinda i un salt,

El mateix Riha ens explica, en les Notes que acompanyen les
elegíes. que Tany 1927 en el seu viatge a Grecia va visitar -la
cova anomenada avui Marmarospilia, on, segons la tradició,
Ulisses, en despertar-se a la seva piítria i en la imrainencia de
noves Iluites, desil els seus^tresors, ajudat per Atena. «Aixf, Riba
ya visitar en el seu exili TÍtaca d'Ulisses, períi en realitat la seva
ítaca no era aquella, sino Catalunya. La transposició és d'una
gran riquesa literaria.
També Josep Carner ai seu Ltegendari inclou un poema
estretamcnt relacionat amh ítaca i amh el seu propi exili, es tmcta
del poema titulat Ulisses pensa en Iraca. M. Angels Anglada en
Tobra ja mencionada comenta sobre aquest poema: «El
simbolisme mitotogic és gaitebé com un mirall, una mica entelat,
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o potser millor com l'aigiia d'un lorrunt oti sembla rcferir-se Itaca,
pen"^ on qiian el corrent s'aquieLii hi vciem els clnrs perfils de
Catalunyii vista peí seu poeta». Així és. En el ptxíma de Carner la
personificació del poeta amb Ulisses i dltacn amb Catalunya es
fan evidents ñas i tut a cup d'ull amb la coincidencia en la
descripció deis paisatyes d'ambdós llucs. Lenyuramcnt que sent
Ulisses per Itaca és la nostMgia que sent el Camer exiliat per
Catalunya. Vegem-ho:
Oh IKx: arJic, pcnyül ilc niiír, palestra
del vent csciilx'lliU i les (inndi's!
Els teus pins s'acnnrenten áe h sorr,),
Els teus aivaÜs es piíísicn d'herKi prima
i, pcls timiiys qiif elies s'hiiti fec, les cabres
s'afrtinten mes stivint que no mse^iier».
Trobíi nllí mel un piihle que mnilin;»,
ameniííiiiln patrin Jit'fcil,
Oh lloc ardic, oh lloc estret, retalme!
Ciip d'ultre mes humil entre les illes,
cap d'attre mes altívoU...)
Ah pagesos, pirares i poetes,
conreíitlors en aijíiiamulls i roiiiics,
ciidiisai pera si, jqui us lligaria,
no fos un nom, el divi nomd'ítacaí
Lluny de les tevescaics i pendissos,
amb fat que va nls extrenis de la fortuníi,
jo, tant en l'hünra com solcant oiiadcs
d'adversltat, les adicnts al BÜVI,
m'he Jcpassat, per a no mai decebre't;
temps a venir, si vise en la inemíiria
deis mesremots,soni el meu nom cncaní
vcídclceu, i els niens trchallsersiguin
ofrena. ciml, devix;ii> |ier selles,

(...)
Ers tu qui em val. i tu la que voldria,
itaca. Ni lu colga de ptiticeses
ni el mes alt espingiiet de les batalles
nielsLidela lira une al kTitím'adrecin
mai tant deis iiieiis afanys no em piijpiricn
i les sacsades de la mort, com ima
clivella de l'espai que tm dcixés vente
el funí damniu la teva llat mes polim,
i el pi benigne que la vetlla, ;d caire
d'un reguero eenyit per les oreníiues.

M. Andéis Anglada ha resseRuit el poema de Carnet en el
qual prctesanient i figurada es Jescriu Itaca i s'ha adonat que les
clescripcions que Carner fa de Tilla d'Ulisses son pnntMeles a les
que apareixen en d'nltres composickins carnorianes en les qnals
parla indiditablemenc de Catalunya. Així, la comparado entre
Itaca i C-atahinya esdevé mes i mes vetsemblant, i molt acostada a
la de Caries Riba.
L'any 1952 apareixta la primera edició de Presbicia i a-ct^al,
sejíon rccull de poemes de Rosa Leveroni, Entre les tannkes n'hi
ba una dedicada a Ulisses, que porta per títol el nómade l'herol
boméric. Leveroni presenta un Ulisses nostítlylc d'Itaca i en
paraules de M. Angels Anj^lada, «els dos versos fináis,
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espléndids, palesen una comprensió profunda del mite». El breu
poema diu així:
Nomís desitjn
el redós de la casa,
l'esposa dol?a
i ais ulls del fill els somnis
de tots els meus viatges,

Perb és en la primera de les Elegies deis dies obscurs on
Leveroni se sent idencificada amh l'heroi homéric, el seu viatge,
pero, és un periple amorós nf> recixit, que acaba en Tilla quieta i
repos;ida, en port segur:
D'UIisses el retom ara rcfcia
al reccr del casal, i les iiuimcres
ven^udes peí conibat es retiraven
en apressat tropell. Venia Vliora
del ben fiuanyat rejios. Ara el migdia
d'aqueil nirment J'anwr, íntim periple,
s'afina lentament vers utia posta
oti és la pau corona deis nieus soninis.
Els camias de la mar, des de la llinda,
son un record només. El cor retroba
la certesa del piirt, anuell fixar-se
en el pas desapres, en el mistcri
del perennal fluit de tota cosa.

Pélüg csmunyadis, quina collita
he llevat de ta sina tcmorosaí
El rastre salabn5s ais ulls sentía
i el cansament lenag J'aquesta Iluita
sempre contra-coneni, al grat de Tona

Illa del gran repós, estel immiibil
que em serves els tecords i respemnpi
com un tresur iKult per a ofrenar-lo
quan toniin a florir les llums de ['alba!

Amb el record i Tesperan^a de Tilla reposada de Leveroni
arribem ni final del nostre viatge a ftaca. Hem nave^^at peí mar
salabrós I ens hem intentar conéixer Tanima eminirallant-nos en
una ánima diferent, la «del pacienc, divinal Ulisses*. Hem
ancorat finalment al port de Fnrcis i hem contemplar Toliii
enlairat de fullatge espaiós, la cova obaga de les Nimfes i el Nérit
«vestit de boscúria», 1 Tilla somriu amb una calma estranya.
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