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L
a mesura, el pes de
totes lesparaules, la
concreció i una
gran capacitat de

sintetitzar el seu món són
algunes de les característi-
ques d’Elizabeth Bishop
(1911-1979), una autora que
en els últims anys ha estat
elevadaaclàssiccontempo-
rani, ben a prop del seu
eternamic,RobertLowell, o
d’altres veus del seu temps,
com Ingeborg Bachmann o
Czeslaw Milosz. No deba-
des,podemafirmarambro-
tunditatque lamillorpoesia
de la segona meitat del se-
gle XX la van escriure dones

nord-americanes que van
superar els tabús de la seva
època ivanapostarper la lli-
bertat creativa. Així, a ban-
da de Bishop, tenim, per
exemple, figurescomSylvia
Plath, Marianne Moore i
Adrienne Rich, un pòquer
d’autoresdegrandimensió.

Bishop ha estat molt poc
traduïda al català, a dife-
rència de Rich o Plath, ver-
sionades per Montserrat
Abelló. Per això oferim
Quatre poemes, una suite
publicada al volum A cold
spring (1955), que li va va-
ler el Pulitzer el 1956.

Es tracta d’uns versos

que parlen d’una relació
amorosa, segurament amb
la brasilera Lota de Macedo
Soares, la seva companya
d’aleshores. Bishop mai no
va voler que fos tractada
com una autora homosexu-
al i poques referències al
tema veurem en la seva
obra. A Quatre poemes ve-
iem l’inici d’una relació pro-
hibida (Conversa), la culmi-
nació de l’acte sexual (Pluja
cap al matí), la il·lusió en la
llunyania (Mentre algú tele-
fona) i, finalment, la pleni-
tud amorosa (Oh alè), en un
magnífic poema que inten-
ta reproduir la respiració. ❋

La poeta nord-americana és ja un
clàssic del segle XX i això que només
va publicar quatre llibres
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Elizabeth Bishop va guanyar el Pulitzer el 1956 amb ‘A cold spring’
ARXIU
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I / Conversa

El tumult en el cor
continua fent preguntes.
I llavors s’atura i decideix respondre
en el mateix to de veu.
Ningú no notaria la diferència.

Sense innocència, aquestes converses comencen,
i llavors atreuen els sentits,
sols mig proposant-s’ho.
I llavors es perden les opcions,
i llavors se’n perd el sentit;

fins que un nom
i tota la seva connotació són el mateix.

II / Pluja cap al matí

La gran gàbia de llums s’ha fet bocins en l’aire,
per alliberar, penso, devers un milió d’ocells
d’una ombra ascendent que no tornarà,
i tots els cables comencen a caure.
Cap gàbia, cap ocell aterridor; la pluja
lluu ara. Pàl·lida és la cara
que s’enfrontà al trencaclosques del seu empresonament
i el resolgué amb un bes inesperat,
que mans pigallades i confiades il·luminaren.

III / Mentre algú telefona

Minuts perduts, perduts, que no podrien ser pitjors,
minuts d’una condescendència bàrbara.
–Mira per la finestra del bany els avets,
fixa’t en les seves punxes fosques, addicions debades
rígidament cristal·litzades, i a on dues lluernes
estan simplement perdudes.
No escoltis res sinó el tren que passa, ha de passar, com la tensió;
res. I espera:
potser ara aquest amfitrió dels minuts
emergeix, algun relaxat foraster incondescendent,
l’alliberament del cor.
I mentre les lluernes
fracassen a l’hora d’il·luminar aquests arbres d’insomni
pot ser que no siguin els seus ulls verds i alegres.

IV / Oh alè

Davall aquest estimat i celebrat pit,
silenciós, avorrit de fet cegament viat
s’entristeix, potser viu i deixa
viure, passa aposta,
quelcom en moviment però invisiblement,
i amb quina cridòria per què reprimida
no puc entendre ni un murmuri.
(Mira el vol prim de nou cabells negres
quatre al voltant d’entre cinc a l’altre mugró,
volant gairebé intolerablement en el teu propi alè.)
Equívoc, però allò que compartim destinat a ser aquí,
tot allò que ens ha de pertànyer són equivalents,
quelcom que potser jo podria negociar
i fer-ne una pau separada davall
dins si mai amb.
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