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ELEGIA A 

L’ESPOSA



No va ser Lide tan estimada pel poeta de Claros, ni Bitis desitjada pel

se de Cos, com tu, esposa meva, que porto ficada dins del meu cor,

digna d’un espòs menys desafortunat, si no millor. En tu es recolza la

meva ruïna com en una biga que li fa de puntal; si és que sóc encara

alguna cosa, t’ho de completament a tu. Tu fas que jo no sigui una

desferra, i que no sigui desposseït per aquells que cobegen els taulons

del meu naufragi. Com un llop devorador, esperonat per la fam i desitjós

de sang, captura una ovella sense vigilància, o com un voltor voraç va

inspeccionant els seus voltants per si troba algun cos que no ha estat

enterrat, així qualsevol, deslleial enmig dels infortunis, cauria damunt

dels meus béns, si tu el deixessis. La teva virtut l’ha mantingut lluny amb



l’ajut d’amics ferms, a qui mai no podré retornar la gratitud que

mereixen. Ho reconeix, doncs, un testimoni tan autèntic com desgraciat,

si un testimoni així pot tenir cap pes. No és major la teva probitat de

l’esposa d’Hèctor, ni la de Laodamia, que va acompanyar el marit en la

mort; i, si t’hagués tocat en sort el poeta de Meònia, la fama de Penélope

seria la primera després de la teva. O tot això ho teus a tu mateixa, sense

que ningú t’ensenyés lleialtat, i aquest tarannà et va ser concedir en el

moment de néixer, o la princesa, el tracte de la qual has conreat tots

aquests anys, t’ha ensenyat amb el seu exemple a ser una bona esposa, i

l’assiduïtat t’ha fet semblant a ella, si és que és permès comparar les

coses petites amb les grans.



Ai de mi, que els meus poemes ja no tenen gran força i les meves

paraules són inferiors a les teves virtuts! Si alguna força viva hi va haver

abans en mi, tot s’ha extingit i ha mort amb les dissorts perllongades! Tu

seràs la primera a tenir un lloc entre les heroïnes venerables, et

consideraran la primera per la bondat del teu cor. Amb tot, sigui com

sigui el que jo proclamo de tu, tindrà valor; vindràs en els meus versos

per tota l’eternitat.



Jo no sóc ningú. Qui ets tu?
Emily Dickinson (1830-1886)







Poemes d’Emily Dickinson

traduïts per Marià Manent. 











Sònia Moll Gamboa 

(1974)

I Déu en algún lloc

RESIDÈNCIA (I)

Obries de bat a bat

els porticons de fusta de la casa del poble

i ens cridaves a taula.

eres forta i bonica com un arbre

i els nens de veïnat s’enrojolaven

si els tocaves la galta amb un sol dit

i els regalaves caramels de menta

- Feies olor d’espígol

i duies vestits d’estiu

esquitxats de flors vermelles.

Ya, pues, vamos para casa

Torno a enfilar mentides blanques

- Mañana, mamá, mañana-

mentre embotones i desembotones

el mateix trau de la camisa

una vegada i una altra

sense mirar-me.

i oblides l’alumini blanc

de les finestres d’avui

que només s’obren endins.




