
Konstantínos Kaváfis. 
ÍTACA.  

  
Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca  
debes rogar que el viaje sea largo,  
lleno de peripecias, lleno de experiencias.  
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,  
ni la cólera del airado Posidón. 
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta 
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita  
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.  
Los lestrigones y los cíclopes  
y el feroz Posidón no podrán encontrarte  
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,  
si tu alma no los conjura ante ti. 
Debes rogar que el viaje sea largo,  
que sean muchos los días de verano;  
que te vean arribar con gozo, alegremente,  
a puertos que tú antes ignorabas. 
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,  
y comprar unas bellas mercancías:  
madreperlas, coral, ébano, y ámbar,  
y perfumes placenteros de mil clases. 
Acude a muchas ciudades del Egipto 
para aprender, y aprender de quienes saben.  
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:  
llegar allí, he aquí tu destino. 
Mas no hagas con prisas tu camino;  
mejor será que dure muchos años,  
y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,  
rico de cuanto habrás ganado en el camino.  
No has de esperar que Ítaca te enriquezca:  
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.  
Sin ellas, jamás habrías partido;  
mas no tiene otra cosa que ofrecerte. 
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.  
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,  
sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. 
 
 
 
 



LLUIS LLACH (versió adaptada per ser cantada) 
 

  Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, 
has de pregar que el camí sigui llarg, 
ple d'aventures, ple de coneixences. 
Has de pregar que el camí sigui llarg, 
que siguin moltes les matinades 
que entraràs en un port 
que els teus ulls ignoraven, 
i vagis a ciutats 
per aprendre del que saben. 
  Has d'arribar-hi, és el teu destí, 
però no forcis gens la travessia. 
És preferible que duri molts anys, 
que siguis vell quan fondegis l'illa, 
ric de tot el que hauràs guanyat 
fent el camí, sense esperar 
que et doni més riqueses. 
Itaca t'ha donat el bell viatge, 
sense ella no hauries sortit. 
I si la trobes pobra, no és que Itaca 
t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet, 
sabràs el que volen dir les Itaques. 
  Més lluny, heu d'anar més lluny 
dels arbres caiguts que ara us 
empresonen, 
i quan els haureu guanyat 
tingueu ben present no aturar-vos. 
  Més lluny, sempre aneu més lluny, 
més lluny de l'avui que ara us encadena. 

I quan sereu deslliurats 
torneu a començar els nous passos. 
  Més lluny, sempre molt més lluny, 
més lluny del demà que ara s'acosta. 
I quan creieu que arribeu, 
sapigueu trobar noves sendes. 
  Més lluny, sempre molt més lluny, 
més lluny del demà que ara ja s'acosta 
i, quan sereu deslliurats, 
tingueu ben present no aturar-vos (2) 
  Bon viatge per als guerrers 
que al seu poble són fidels, 
afavoreixi el Déu dels vents 
el velam del seu vaixell, 
i malgrat llur vell combat 
tinguin plaer dels cossos més amants. 
Omplin xarxes de volguts estels 
plens de ventures, 
plens de coneixences. 
  Bon viatge per als guerrers 
si al seu poble són fidels, 
el velam del seu vaixell 
afavoreixi el Déu dels vents, 
i malgrat llur vell combat 
l'amor ompli el seu cos generós, 
trobin els camins dels vells anhels, 
plens de ventures, 
plens de coneixences. 

 


