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f' FuLLS DE LA REVISTA

TVes odes d^Horaci
Antoni Cobos

I, 4 Solvitur
acrishiems
Es fon el gla(;:at hivem amb el dolí;: retom
de la pri]íiavera i del Zéfir,
i arrosseguen les maquines les carenes eixutes,
i el bestiar ja no gaudeix dins de l'estable
ni el llaurador prop de la llar,
i no albegen els prats per les gebrades blanques.
Ja Venus Citerea dirigeix les danses
sota la claror de la ¡luna
i, unides a les Nimfes, les Grácies formoses
colpegen rítmicament la térra amb els pcus,
mencre Vulca, tot socarrat,
supervisa les fergues feixugues deis Ciclops.
Ara convé coronar-se el cap perfiímat
amb gariandes de muitra verda
o amb les flors que ofereix la térra desgla^ada.
Ara convé oferir sacrifícis a Faune
a les ombrívoles boscúries,
tanc si vol una anyella com si vol un cabric.
La páMida niort colpeja amb el mateix peu
tanc a les cabanes deis pobres
com ais palaus deis reis, Oh Sesci aformnat!
£1 breu espai de la noscra vida no ens pemiet
nodrir una Uarga esperaai^a:
T'oprimiran la nit i els Manes espantosos
i la mansió desolada de P!utó.
Quan c'hauran portac allá baix,
no hi trauras amb els daus el regnat sobre el vi
ni et podras admirar davanc del tendré Lícidas,
per qui ara cremen tots els joves
i per qui després també suspiraran les noies.

ESCIO£L original: un dísdc focmat per un arquiloquiá i un senarí
iámbic cacaléctic. Tniducció: tercets fonnacs per un alexandrí
scnse cesura, un ocrosíllab i un alexandrí amb cesura (6+6).
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1,9 Vides ut
alta stet
Veus com es dre^.i, blíinc per Taita neu
el Cariigó (1) i cotn els hoscos ombrius
no suporten el pes, i el gel
punxegiit ha detinguc els rius?
Treu-te la fred afegint moka Uenya
al foc i aboca aiiib generositac
de la teva amfora sabina,
Tallare, un vi vell de quatre anys.
Deixa la resta per ais déus. Quan ells
han sotmés els vents enfrontats al mig
del mar bullent, resten quiets
els vells xiprers i els freixes antics.
Qué passara dema, n¡ c'ho preguntis;
i tots els dies que et donaran les parques
pren-los. I tu, noÍ, no t'oblidis
deis doleos amors ni de les danses
mentre les canes moJestes son Uuny
de la ufanor. Busca ara el Camp viril (2)
i les placeres i les cites
i els suaus xiuxiueigs sota la nit.
I aqueil riure encisador que delata
la teva noia amagada al racó,
la penyora presa deis bracos
o d'un dic que es resisteix ben poc.
Estrofa original: atc.iica; dos hendecasíl'labs, iiíi enneasii-lab, un
dcLMSíl-iab. Tndiicció; dos dccasílOabs, un occosíl'hb, un eniieasíl-tab,
assonáncia ais vcraos pardls.
(t) El Soracu' en roriginal.
{2) El Cainp de Man, on s'aplcgava l'excrcit.

II, 14 Eheu fugaces
Ai! Fugados, Postum, Póstum, s'escolen
els anys: ni la pietat podra ajoniar
les arrugues ni ta veílesa
que t'encalca ni la mort indómita.
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No, ni que cada dia sacrifiquessis,
amic nieu, cent coros a Pintó,
que no plora, que posa fre
al triple Gerió i també a Tirios,
amb Tonada infausta, aquella que tots
els qui ens nodrim deis regáis de la térra,
hem de navegar, tant si soni reís,
coni si som pagesos miserables.
En va fugirem del sangonós Mart
i del corrent trencat del ronc Adriácic.
En va, a la tardor, fijgirem
del Migjom nociu per ai eos.
Tots veurem el negre Cocit errant
amb corrent lánguid, la infame nissaga
de Dáñaos i el cástig Uarg
i pesat de Sísif, fill d'Eol.
La térra i la casa i la dol^a esposa,
les deixarem i deis arbres que tens,
cap no seguirá el seu amo efíraer
excepte els odiosos xiprers.
Un hereu mes digne que tu beura el Cécub
tancat sota cent claus i tenyirá
els mosaics amb un vi niagnífic,
miilor que el deis sopars deis pontífexs.

Estrofa original: alcaica: 2 hendccasU-labs, un enneasíl'lab, un decauMab.
Tradiicció: 2 (iiícifíl-Libs, un octosíl-lab, un cnni'asíl'iab.

