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Η Πόλιρ 
 

Είπερ· «Θα πάγω ς’ άλλη γη, θα πάγω ς’ άλλη θάλαςςα. 
Μια πόλιρ άλλη θα βπεθεί καλλίσεπη από ατσή. 
Κάθε πποςπάθεια μοτ μια κασαδίκη είναι γπαυσή· 
κ’ είν’ η καπδιά μοτ — ςαν νεκπόρ — θαμένη. 
Ο νοτρ μοτ ωρ πόσε μερ ςσον μαπαςμόν ατσόν θα μένει. 
Όποτ σο μάσι μοτ γτπίςω, όποτ κι αν δω 
επείπια μαύπα σηρ ζωήρ μοτ βλέπω εδώ, 
ποτ σόςα φπόνια πέπαςα και πήμαξα και φάλαςα.» 
 
Καινούπιοτρ σόποτρ δεν θα βπειρ, δεν θάβπειρ άλλερ θάλαςςερ. 
Η πόλιρ θα ςε ακολοτθεί. Σσοτρ δπόμοτρ θα γτπνάρ 
σοτρ ίδιοτρ. Και ςσερ γεισονιέρ σερ ίδιερ θα γεπνάρ· 
και μερ ςσα ίδια ςπίσια ατσά θ’ αςππίζειρ. 
Πάνσα ςσην πόλι ατσή θα υθάνειρ. Για σα αλλού — μη ελπίζειρ— 
δεν έφει πλοίο για ςε, δεν έφει οδό. 
Έσςι ποτ ση ζωή ςοτ πήμαξερ εδώ 
ςσην κώφη σούση σην μικπή, ς’ όλην σην γη σην φάλαςερ.  

 

 
La ciutat 
 
Has dit: «A una altra terra, un altre mar me n’aniré. 
Bé hi deu ser, una ciutat millor que aquesta. Cada 
esforç que faig és una condemna confirmada; 
i el meu cor—com un mort—és enterrat. 
Fins quan serà que l’esperit tindré prostrat. 
Pertot on giro l’ull, pertot on faig camí, 
veig de la meva vida la negra runa aquí 
on tants anys he passat i he devastat i fet malbé.» 
 
Uns altres mars, no els trobaràs, ni cap altre terrer. 
Amb tu va la ciutat. Dels seus carrers mai no et mouràs. 
I en els mateixos barris et faràs vell; tindràs 
els cabells blancs sota els mateixos trespols. Sempre és a aquesta 

ciutat que arribaràs. Vana requesta  
és la que fas—no hi ha un vaixell per tu, no hi ha camí. 
Tal com has devastat la teva vida aquí, 
en aquest raconet, a tot arreu l’has fet malbé. 
 
                                                                           J. Ferraté 
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El sol de la tarda 
 
Que bé que la conec, aquesta cambra. 
Ara, aquesta i la del costat estan llogades 
a uns despatxos comercials. Tota la casa s’ha tornat 
despatxos de corredors, comerciants i firmes. 
 
   Ah, aquesta cambra, que familiar que m’és. 
 
   Vora la porta, aquí, hi havia el canapè, 
amb una estora turca al seu davant; 
prop, el prestatge, amb dos gerros grocs. 
A la dreta; no, enfront, un armari mirall. 
Al mig, la taula on escrivia; 
i les tres cadires de boga, grans. 
Era al costat de la finestra, el llit 
on ens vam estimar tantes vegades. 
 
   Deuen ser en algun lloc, encara, els pobres trastos. 
    
   Era al costat de la finestra, el llit; 
hi tocava el sol de la tarda, fins al mig. 
 
   ...Una tarda, a les quatre, ens vam dir adéu 
per vuit dies, només... Pobre de mi, 
aquells vuit dies es van tornar eterns. 
 
                                                                         J. F. 

 
Troians 
 
Són, els nostres esforços, els dels desgraciats; 
són, els nostres esforços, semblants als dels troians. 
Quelcom ens va una mica bé; ens refem 
una altra mica; i comencem 
a tenir aplom i belles esperances. 
 
   Alguna cosa surt, però, que sempre ens para. 
Davant nostre, vora el fossat, Aquil·les 
ve que surt, i a grans crits ens omple de terror.— 
 
   Són, els nostres esforços, semblants als dels troians. 
Creiem que amb obstinació i audàcia 
canviarem la faç adversa de la sort, 
i ens quedem fora per lliurar el combat. 
 
   Però quan la gran crisi arriba, volen 
l’audàcia i l’obstinació; 
l’ànima se’ns trasbalsa i paralitza; 
i fem, corrent, el volt complet 
dels murs, amb la fugida intentant salvar-nos. 
 
   Tanmateix, la caiguda és segura. Allà dalt, 
als murs, ja començà el seu lament. 
Records i sentiments dels nostres dies ploren. 
Amargament ens ploren Príam i Hècuba. 
 
                                                                 J. F. 

 
En el port 
 
Jove, de vint-i-vuit, en un vaixell de Tenos va arribar 
en aquest port d’escala sirià 
Emes, amb el projecte d’aprendre a fer de perfumer. 
Però va emmalaltir, en el viatge. Així que hagué 
estat baixat a terra, va morir. I es va fer aquí, 
l’enterrament, pobríssim. Poques hores abans no va                  
                                                                                            [morir, 
no sé què murmurà de «casa», i d’uns «pares molt vells». 
Però qui eren aquests, no ho sabia cap d’ells, 
ni quina era la pàtria, en un món grec tan gran. 
Val més així. Perquè, mentre que, mort, 
ell jau en aquest port, 
així sempre els seus pares com si fos viu l’esperaran. 
 
                                                                                       J. F. 
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