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L’Odissea, aventures a la mediterrània 
 
 
“Si Homer hagués viscut els nostres dies, hauria guanyat el Nobel de literatura”. 
Aquesta afirmació li vaig sentir, fa ben poc, al filòsof i escriptor José Ramon Ayllón, en 
una sessió amb alumnes de Batxillerat. Em va agradar. Evidentment, no es referia a 
l’Homer Simpson, tot i que a alguns fos el primer personatge amb aquest nom que els 
vingués al cap. Estava parlant d’un poeta grec a qui també correspondria l’Òscar al 
millor guió per l’argument de Troia, l’últim film èpic de moda. Llàstima que no li 
puguin donar cap dels dos premis, perquè suposem que va viure cap el segle IX abans 
de Crist, i ni tan sols estem segurs que existís aquest poeta. Però ara tampoc és moment 
d’aclarir la llargament debatuda qüestió homèrica. En farem prou recordant que a 
Homer se li solen atribuir dues grans obres: La Ilíada i L’Odissea. La primera ens relata 
el final de la guerra de Troia, amb episodis tan famosos com el del cavall farcit de 
guerrers o el de la fletxa mortal al taló d’Aquil·les. Aquest llibre és el que inspira la 
pel·lícula d’èxit, però m’estimo més no dir què faria si algú em preguntés allò tan vist 
de “què és millor, el llibre o la pel·lícula?”. M’estimo més no dir-ho... 
 
Però no és La Ilíada el llibre del qual volia parlar. Entre les dues obres d’Homer, 
sempre he preferit L’Odissea: m’agrada més. El trobo més emocionant, més interessant, 
més modern... Potser perquè narrativament és d’una perfecció difícil de superar: pel 
tema, per la història, pels personatges, per l’ambientació... Ara, això és dir molt sense 
dir res. Procuraré explicar en poques ratlles què hi podeu trobar a L’Odissea que us 
animi a llegir el llibre. 
 
Posem-nos una mica en antecedents. Odisseu (aquest és el nom grec, el seu, de l’heroi 
que en la tradició llatina coneixem com Ulisses) forma part de l’exèrcit dels grecs, 
també anomenats aqueus, que ha anat a Troia per recuperar Helena, l’esposa del rei 
Menelau raptada per Paris. Agamèmnon, germà de Menelau, capitaneja l’expedició 
militar que acabarà cremant Troia i recuperant la seva cunyada. Quan han guanyat la 
guerra, tornen cap a casa. L’Odissea explica el viatge de retorn d’Odisseu a la seva 
terra, l’illa d’Ítaca, des de la vençuda ciutat de Troia. Però ell i els seus homes, en dotze 
vaixells, aviat perdran el camí. El viatge per mar, que en condicions normals hauria de 
durar uns pocs dies, s’allarga durant molts anys. I un itinerari que hauria de ser força 
recte en una carta marina es converteix en un recorregut pràcticament per tota la 
mediterrània. Aquesta prolongada marrada és l’argument de L’Odissea. Al llarg de les 
planes del llibre veurem desfilar un seguit de personatges i éssers fantàstics que han 
esdevingut fonaments de la nostra tradició cultural. 
 
Homer té la genialitat de explicar-nos aquests fets d’una forma ben original, amb una 
estructura narrativa complexa, que manté la tensió i els enigmes durant tota l’obra. De 
fet, el llibre comença el que avui en diríem in media res, és a dir, a meitat de l’acció. 
Després d’invocar la mussa perquè comenci el relat, el poeta ens presenta els déus 
reunits en concili, sense Posidó, que l’ha perseguit molts anys, per parlar d’Odisseu. 
Aquest porta set anys retingut a l’illa de la nimfa Calipso. Atena intercedeix per l’heroi i 
demana els déus que el deixin retornar a casa amb la seva família. Zeus i els altres déus 



hi estan d’acord, i posen fil a l’agulla per arreglar la situació. El palau d’Odisseu a Ítaca 
és ple de pretendents que volen la mà de la seva esposa Penèlope, i que mentre esperen 
una decisió van consumint la hisenda del guerrer absent. El seu fill, Telèmac, surt a 
buscar-lo d’amagatotis, ajudat per la deessa Atena. 
 
Mentre passa això, els déus han deixat marxar Odisseu en un rai de l’illa de Calipso. 
Però Posidó, que no ha perdonat l’aqueu, l’enfonsa prop d’una altra illa. Nausica, filla 
del rei Alcínous, descobreix el nàufrag i l’ajuda a demanar hospitalitat al seu pare. Serà 
al palau d’aquest on Odisseu explicarà tota la seva història des del principi: la partida de 
Troia, el país dels lotòfags (autèntics drogodependents), l’illa dels ciclops (gegants d’un 
sol ull), l’enfrontament amb Polifem, que demana venjança al seu pare Posidó perquè 
“Ningú” l’ha enganyat... El déu dels mars escoltarà el fill, ara cec del seu únic ull, i 
vindran els episodis de la bossa dels vents; de l’illa dels lestrigons, els gegants  
antropòfags; dels encanteris de Circe, que converteix els homes d’Odisseu en porcs... I 
encara més aventures: el viatge a l’Hades, el país dels morts; el cant de les sirenes, que 
tenen cos d’ocell, i no de peix...; l’estret d’Escil·la i Caribdis; les vaques del sol... 
 
La història torna al present. Segueixen les dues trames paral·leles: la d’Odisseu, que 
torna a casa, i la de Telèmac, que el busca, mentre Penèlope retarda la resposta als 
pretendents amb excuses tan famoses com la del tapís que fa de dia i que desfà de nit. 
Quan Odisseu, ajudat per Atena, arriba a Ítaca, les històries es troben i avancen amb 
força cap a un desenllaç emocionant i, per què no dir-ho, feliç. 
 
Tots aquestes aventures es desenvolupen sobre un mar que pren protagonisme i es 
converteix en un element indissociable de la trama, gairebé com un personatge 
principal. Perquè L’Odissea és un llibre de viatges i d’aventures marítimes, inaugurant 
un gènere que trigarà segles a reaparèixer i que tan feliços ens ha fet als lectors. 
 
És admirable la riquesa de l’imaginari que conté L’Odissea. En el breu resum que he fet 
hi surten alguns episodis que són ben coneguts de tots, malgrat que no tothom ha llegit 
el poema. Personatges i trames passaran a formar part de la nostra cultura de moltes 
formes diferents. Hi ha, al llarg de tota l’obra, un sentit de l’humor sorprenentment 
modern. Alguns dels episodis són d’un simbolisme manifest, a part de les 
interpretacions que al llarg dels segles els hem volgut donar. Virtuts com les de 
Penèlope o Odisseu els han convertit en paradigmes occidentals de la fidelitat o de 
l’enginy. Diu Harold Bloom que Shakespeare descobrí allò que és humà, propi dels 
homes. Potser Homer traça l’esbós de l’home occidental i els seus valors.  
 
La pregunta és: com podem trobar tot això una obra que és pràcticament la primera que 
coneixem? De quina tradició havia begut Homer si ell, precisament, funda la nostra 
tradició? Com podem anar endavant si la seva obra sembla difícil de millorar? Són 
preguntes sense resposta en aquestes planes. Només amb el consol que, com que és de 
fa trenta segles, no li han pogut donar l’Òscar per Troia. Encara hi hauria algú que el 
consideraria ben pagat... 


