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(SPANIA) 

 Poeta catalană s-a născut la 
Barcelona  în 1957. Este licenţiată 
în ştiinţele biologice şi în filologie. 
A studiat engleza la Universitatea 
din Barcelona şi predă catalana la 
Universitatea Autonomă din 
acelaşi oraş. Studii axate pe 
traductologie la Universitatea din 
Perpignan (Franţa). Reputata 
poetă, prozatoare şi traducătoare a  
publicat, printre altele: La meva 
Europa (Premiul  Amadeu Oller 
1985), Berlín Zoo (1991), Els déus 
de Califòrnia (Premiul oraşului 
Elx 1993), Ulls de pantera (1994) 
şi Gelati! (1998). Este una din 
vocile cele mai prestigioase ale 
poeziei catalane. 
  
NICOVALĂ A INIMII 
      Lui Ricard, prezentul perfect 
 
Pe nicovala inimii, 
Metal de o rară nobleţe, 
Îmi baţi simţurile şi sexul 
Fără răgaz, 
Până la sufocare. 
 
Zadarnic 
Mă revolt. 
 
TOAMNĂ PIERDUTĂ 
  
            Lui Sergi, fără nostalgie 
 
A fost o toamnă pierdută: 
Ce trupurile ne-a lins, 
Ca o tânără primăvară. 
Dar iarna era pe aproape. 
  
Imediat 
Ne-am jurat o dragoste trecătoare 
Și-mbrăţişări eterne, 
Hotărâţi 
Fără să socotim 
Că tandreţea ne-ar putea 
supravieţui  
Dincolo de sărutările noastre. 
 
POEZIE CIVICĂ  
            
În acest oraș de provincie numit 
Paris ... 
                                                   
Jules Barbey d' Aurevilly 
Parisul, se ştie prea bine, 
E un tip cu pălăria de paie 

Lipit de o cocotă  
În cel mai elegant cabaret. 
Adeseori  
Îl poţi vedea  
Într-un colţ la Maxim 
Privindu-te de sus  
Cu-n aer disprețuitor, 
Ascunzându-şi măruntele mizerii  
În spatele unui decor măreţ 
Atât de regional, atât de parizian. 
  
Parisul, o ştie toată lumea, 
E şi cântăreţul ratat, 
Bătrânul poet blestemat, 
Pictorul ratat. 
Sub cerul său palid 
Vorbește mereu 
Cu ultimul Jean-Paul 
Stând la Café de Flore. 
El, care a fost 
Amicul de suflet al marii Piaf 
Înainte ca jalnicul acordeon  
Să fi amuţit pentru totdeauna. 
  
Dar lui, 
Orice ce-ar fi, 
Nu-i poţi ierta 
Zâmbetul indulgent , 
Când spun „Roussillon ...”" 
Și el răspunde: „Midi ...” 
Peniţa-i goneşte, 
Pensula sau notele-i curg 
Ca gloanţele asasinului  
Peste patria mea. 
 
AMSTERDAM 
 

Prestigiul bătrânei Europe 
S-a prăbuşit înaintea apelor tale, 

Amsterdam 
Pe verdeață din parcurile tale, 

Pe miile de flori. 
___________________________  

 

 
Cristian Tănăselea, 

„Exorcizarea”, acril pe pânză 

 
__________________________ 
Te-am urmat în tăcere, 
Am ascultat zgomotul neregulat 
Al podurilor tale ... 
(Europa e pe moarte) 
Și totuși, 
Eşti un paradis al refugiaţilor, 
Al celor fără adăpost, apatrizi, 
Îmi placi aşa 
Fără machiaj, 
Atât de cinstit, 
Şi de sincer. 
 
VIENA 
 
Un mare tort de nuntă 
Pentru cea mai frumoasă Kaiserin 
a Europei! 
  
Un mare război, 
Un imperiu ce moare 
 
Îşi înclină trupul şi eliberează, 
Palate pudrate cu zahăr, fără 
moștenitori, 
Grădini cu mentă şi căpşuni... 
– Schönnbrunn, fântana ta 
frumoasă, 
Belvedere, povestea ta de dragoste 
Nu mai înăbușesc țipetele 
Mitteleuropei. 
  
Un mic răgaz de pace 
O Dunăre ce trebuie salvată, 
Cu oameni veniţi din depărtare 
Fugind din calea genocidului, 
Cineva cântă Dylan 
Într-o piaţă  
În care oamenii  
Au cunoscut respectul forţei. 
  
Doar tu Strauss 
Pluteşti în nori, 
Cu lumina pe mâinile tale 
Duci un tort uriaş pentru o păpuşă 
Un vals pentru iubita ta: 
Viena, Viena, 
Viena! 

Traducere şi prezentare de  
ION CRISTOFOR 


