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DOS POETES «MODERNISTES» BRASILERS 
EN VERSIÓ DE JOSEP M. LLOMPART 

 

 
 

El 2013 fa vint anys de la mort de Josep M. Llompart. El poeta mallorquí de 

l’anomenada Generació del 50 va dedicar-se a la traducció lírica, especialment del 

portuguès. Destaquen les seves dues magnes antologies: Poesia galaico-portuguesa (1984) i 

Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna (1988). Publicar en aquest núm. 1 de Veus baixes 

algunes versions que van quedar inèdites és el nostre homenatge a l’homenot Josep M. 

Llompart. 

A l’Arxiu Llompart-Vinyes34 hi ha set traduccions inèdites: el romanç «D. Duardos i 

Flèrida», de Gil Vicente, pertanyent a la seva Tragicomédia de D. Duardos;35 les tres primeres 

estrofes d’un poema en lires del poeta barroc Francisco Rodrigues Lobo, inclòs dins la 

seva obra en prosa A Primavera; la meitat aproximadament del poema «António», 

pertanyent al recull Só d’António Nobre; tres poesies d’António Francisco da Costa e Silva, 

i una poesia de Carlos Drummond de Andrade. 

Publicam ací els versos dels dos poetes brasilers, dos poetes «modernistes»: el primer, 

António Francisco da Costa e Silva (1885-1950), més en el sentit nostrat, ja que és un 

seguidor del Simbolisme i el Decadentisme; el segon, Carlos Drummond de Andrade 

(1902-1987), és modernista en el sentit portuguès i anglès del terme, en tant que és un dels 

grans autors de l’avantguarda brasilera i un dels noms imprescindibles de la lírica lusògrafa 

del Nou-cents. 

Quant a les versions del primer, que conservam manuscrites i mecanoscrites, si són de 

l’època de Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna, podem pensar que potser el traductor 

va voler que figuràs en l’antologia algun poeta del Brasil representant dels corrents del 

canvi de segle, molt valorats per Llompart («una producció poètica que cal considerar de 

                                          

34 Veus Baixes vol agrair a Cèlia Riba Vinyes la seva disposició i ajut per consultar aquest arxiu i 
l’autorització per reproduir els textos. 

35 Aquest romanç ha estat publicat dins una reedició parcial de les antologies esmentades: Josep M. 
LLOMPART. Totes les aus del món. Versions de poesia galaicoportuguesa, edició i introducció de Gabriel de la S. T. 
Sampol, Consell de Mallorca (Mixtàlia 19), Palma, 2012, p.. 122-123. 



—118— 

 

primera magnitud»),36 però després ho va descartar, per manca d’espai o perquè no li va 

trobar cabuda en les primeres seccions de l’antologia, en una per brasiler, i en l’altra per no 

avantguardista i no «específicament brasiler», com Llompart dóna a entendre en parlar dels 

poetes brasilers simbolistes i parnassians:  «Una poesia i, en general, una literatura, que ja 

no mereix de cap manera el qualificatiu de “colonial”, però que és encara essencialment 

“europea”.»37 

De Carlos Drummond de Andrade, Llompart deixa inèdit, mecanoscrit, guardat amb els 

inclosos en l’antologia, «Poema que ha esdevingut». Finalment no la hi incorporà; tampoc 

no la va publicar amb la resta en la revista Reduccions (1985).38 

Al final incloem la reproducció dels manuscrits (da Costa e Silva) i mecanoscrit 

(Drummond de Andrade) de les traduccions transcrites. 

 

                                          

36 Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna, traducció de Josep M. Llompart, Edicions 62 (MOLU: Segle 
XX 30),  Barcelona, 1988, p. 12. 

37 Ibídem. 
38 Reduccions. Revista de poesia 28, Vic, desembre 1985, p. 34-61. 
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TRES POESIES D’ANTÓNIO FRANCISCO DA COSTA E SILVA 

 
 
 
 

 
    LES HORES 
  
 

Travessen hores l’aire aturat: 

                Passat. 

Valsegen hores en l’aire ardent: 

                Present. 

Somien hores en l’aire obscur: 

                Futur. 



—120— 

 

 
 
 
ADÉU A LA VIDA 
 
 
¿I doncs, això és la vida: derrenclida 

barca sense timó en el temporal? 

¿La rosta capamunta, aspra i florida, 

del puig de tot el bé i de tot el mal? 

 

¿I doncs, això és la vida: flor collida 

damunt l’avenc ombrívol i fatal? 

¿De la Terra Promesa anhel sens mida 

cap al Mai-Més en l’èxode eternal? 

 

¿I doncs, això és la vida: el somni obscur 

d’Ícar, i de Jasó, i de Prometeu, 

perdut en el celatge del futur? 

 

¿I doncs, això és la vida? —Vida, adéu! 

No és aquest el camí que jo procur... 

Però tot sigui per l’amor de Déu. 
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ELOGI DE LA MORT 
 
 
No m’espanta la mort, ni sa temença 

em glaça el cor ni contorbat em té, 

car, veient-la com màrtir, joia immensa, 

com un heroi antic la veig també. 

 

Ella és dea final i recompensa 

de somriure velat i esguard planer; 

perquè és justa, de fred posat s’agença, 

però adorable com l’estel primer. 

 

Sota aquell cel en què, per ser temuda 

s’amaga, entre misteris escondida, 

la veuen el dolent, el trist, el rude... 

 

Jo la veig, emperò, en marbre esculpida, 

com aquell rostre etern que mai no muda 

el noble tarannà com fa la vida. 
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UNA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
 
 
 
 
 

POEMA QUE HA ESDEVINGUT 
 
 

No cap desig aquest diumenge 

cap problema en aquesta vida 

el món s’ha aturat de sobte 

els homes han restat muts. 

 

La mà que escriu aquest poema 

no sap que està escrivint, 

però tal volta si ho sabés 

ni esment sols no en faria. 
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Carlos Drummond de An~d~ra::d;;:e-~-------------------"""""""""""""""""""""""""----"

POEMA QUE HA ESDEVINGUT

No cap desig aquest diumenge
cap problema en aquesta vida
el m6n s'ha aturat de sobte
els homes han restat muts.

La ma que escriu aquest poema
no sap que estA escrivint,
pero tal volta si ho sab~s
ni esment soIs no en ~aria.
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