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POEMES dE GEOff PaGE
(Traducció i nota introductòria per Jorge Salavert) 

Són nombrosos i variats els exemples d’autors pertanyents als cor-
rents poètics que es poden identificar, dins de les tradicions occidentals 
més importants, com a poesia popular, o poesia del poble. Per popular 
entenem la mena de poesia que no solament s’escriu amb el llenguatge 
senzill del carrer, sinó també amb formes estròfiques sense massa com-
plexitat i una proposta estètica lliure d’adornaments, sovint pensats més 
per a unes elits literàries que potser es troben una mica apartades de la 
saviesa popular. Dins de la poesia valenciana, aquest any hem comme-
morat el vintè aniversari de la mort de Vicent Andrés Estellés, potser 
el millor exemple de poeta del poble que mai no haja vist el nostre 
País Valencià, comparable o equivalent, a Catalunya, a un altre poeta 
il·lustre: Miquel Martí i Pol.

Així com Estellés va tractar –i va fer-ho, sens dubte– de posar la 
llengua del poble dins de formes poètiques modernes –en una època en 
què els literats valencians s’esforçaven a retornar-li a la nostra llengua 
un lloc preeminent dins de l’escena cultural del País, després de molts 
anys de repressió– el cas de Geoff Page a Austràlia ens resulta inte-
ressant per la seua insistència a fer del llenguatge popular l’expressió 
vernacular per excel·lència, el vehicle de la seua poesia.

Page compta amb una molt llarga trajectòria creativa. És un autor 
prolífic: la seua bibliografia té més de cinquanta títols, entre poesia, 
novel·les en vers i narracions en prosa. dins de la seua producció lite-
rària, però, la poesia sempre ha ocupat un lloc fonamental: Geoff Page 
és, abans de res, poeta.

Nascut l’any 1940, Page va criar-se a una granja del nord de Nova 
Gal·les del Sud, prop del riu Clarence, que tanta presència i importàn-
cia té dins de la seua obra, i del qual fa una commovedora menció al 
poema «Codicil», inclòs en aquesta curta selecció. En aquest sentit, un 
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altre poeta australià, Gary Catalano, va assenyalar en un article publicat 
l’any 1995 la immensa importància que el riu Clarence té per al poeta, 
i fins i tot suggereix que el riu simbolitza un motiu gairebé religiós en 
la seua imaginació i dins de la seua poètica (1995: 62): «Page is fully 
aware of the river’s hold on his imagination. [...] he revisits the Clar-
ence each spring and reacquaints himself with its changing lights and 
its pools. [...] the act of looking at the river is described as if it were 
the equivalent of a religious observation». [«Page té plena consciència 
del domini que el riu té sobre la seua imaginació. [...] ell visita el riu 
Clarence cada primavera i torna a posar-se al corrent de les seues llums 
canviants i els estanys que s’hi formen. [...] l’acte de mirar el riu és des-
crit como si fóra l’equivalent d’una observació religiosa».]

El poeta va completar la seua educació terciària a la Universitat de 
Nova Anglaterra, a la ciutat d’Armidale. Professionalment, Geoff Page 
va treballar durant més de quaranta anys com a professor de literatura al 
Narrabundah College de Canberra, la capital federal del país antípoda.

de l’estil poètic de Page cal dir que és concís i senzill. Les seues 
descripcions són literals i concretes; evita fer servir la metàfora o la 
comparació quan el seu ús allunyaria l’essència del poema de l’home 
del carrer. Kathielyn Job (2004: 86) ha descrit els seus poemes com 
«quickly recognisable: clarity through a direct approach and a consis-
tently controlled tone, even where the issue is provocative and shock-
ing». [«ràpidament recognoscibles: la claredat a través d’un enfoca-
ment directe i un to controlat constantment, fins i tot quan el tema és 
provocatiu o xocant».] Un bell exemple d’aquest enfocament el tenim 
al poema que es titula «Els fonamentalistes al cel».

La seua és una producció literària molt prolífica, i es podria dir que 
tot plegat, els seus poemes, ens donen una suggestiva història social 
d’Austràlia des de l’ocupació dels colons anglesos fins als nostres dies. 
Page tracta d’incorporar-hi les principals actituds, però no s’amaga da-
vant la injustícia. Sap com donar veu als que no en tenen, o que no te-
nen l’oportunitat que la seua veu s’escolte. Un bon exemple és «aunty 
May», amb el qual Page ens trasllada a la barra d’un bar. Hi podem es-
coltar l’amarga lamentació d’una dona aborigen per una vida arruïnada 
per les polítiques de l’home blanc.

En ocasions Page també trasllada a la seua poesia la seua preocu-
pació pel llenguatge i l’estil poètic. «Pense que podria girar-me una 
estona» és un poema que Page va escriure després d’una llarga gira pels 
Estats Units. Page ha reconegut la forta influència que l’americà Willi-
am Carlos Williams va tenir en el seu desenvolupament com a poeta. 
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En tornar a Austràlia, reflexionà sobre el seu llenguatge i el ritme de la 
seua poesia. Prefereix normalment fer servir «colloquial language with 
a rhythm that is tight and quick». [«un llenguatge col·loquial amb un 
ritme que és alhora tibant i ràpid».] (Job, 2004: 86).

Traduir poesia suposa sempre un repte difícil; quan la poesia té ten-
dència al minimalisme, com suggereix Alan Gould (1992: 62) de la 
poesia de Page, el repte potser estrebe a ajudar el lector a llegir entre 
línies. Segons Gould, el minimalisme de Page «works by restraint – that 
is, by suggesting what is not said». [«funciona mitjançant la contenció 
– ço és, suggerint el que no es diu».]  

Poesia del poble amb llenguatge del poble, reflexions sobre temes 
eterns i que ens afecten a tots els éssers humans. Amb aquesta modesta 
selecció de poemes convidem els lectors de L’Aiguadolç a conèixer una 
mica un poeta molt llunyà en la distància, però potser molt més prop del 
tarannà valencià que no sembla a primera vista.

J S, Canberra, setembre de 2013
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I Think I Could Turn Awhile

1.
I think I could turn awhile and write like the Americans,
they are so at ease in their syllables, irregular as eyelids,
various as the sea.
They do not hear the iamb ticking, tetchy with its small demands.
Their pronouns are huger than Texas.
I too would find my metaphysics
as I sliced my sedan through a long prairie night.
The turkey sheds of Minnesota, the slanted dusk of Iowa,
the breakers on the Big Sur coast and the stillness in the Rockies
would each be a part of my redemption.
I too would be an heir of Whitman
despite all his curious shyness with women.
I’d rummage through his catalogues, those holy repetitions,
hearing the King James Bible singing
through cirrus the size of all the eastern states
drifting by splendidly over my head.
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Pense que podria girar-me una estona

1.
Pense que podria girar-me una estona i escriure com els americans,
que tan còmodes hi semblen amb les síl·labes, irregulars com parpelles,
variades com la mar.
Ells no senten el pols de l’irascible iambe amb les seues petites exigències.
Tenen pronoms més grans que Texas.
També jo trobaria la meua metafísica
mentre tallava una llarga nit de plana1 amb el meu utilitari.
Els coberts dels galls dindis de Minnesota2, el crepuscle esbiaixat d’Iowa,
les grans onades de la costa del Big Sur i l’assossec  de les Rocoses,
cada lloc seria part de la meua redempció.
També jo seria hereu de Whitman
malgrat la seua timidesa amb les dones, tan estranya.
Escorcollaria els seus catàlegs, les sagrades repeticions,
escoltant les cançons de la Bíblia del rei James
travessant cirrus tan grans com tots els estats de l’est,
que passen esplèndids per damunt del meu cap.

1 Pel que fa a l’expressió “una llarga nit de plana”, cal dir que en anglès prairie es refe-
reix a una plana del mid-west americà, el que en català coneixem per prat. Però ací es 
refereix a un prat molt extens, una plana que hom talla o travessa durant una llarga nit.  

2 Minnesota és plena de granges on creixen els galls dindis, tan populars als Estats Units 
per celebrar el sopar d’Acció de Gràcies. Ací hi podeu veure’n una imatge: ací: http://
www.crh.noaa.gov/Image/fgf/casestudy/20080606_TOR/b_Turkey_barns_aerial.jpg. 
Geoff Page ens en parla, dels coberts mateixos, com a característica paisatgística de 
Minnesota. Segons wikianswers.com, Minnesota produeix 46 milions de galls dindis 
l’any; de fet, és l’estat que més en produeix. 
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2.
But somehow after
half a book
I know that I
would then turn back.
That rhetoric is
someone else’s;
it works with very
different vowels.
I’d hear the clipped
iambics calling,
my template just
below the line.
I’d feel the need for
tighter turns,
a tiredness with the
larger flourish,
their drumroll of a
flag unfurled.
‘That would be good,’
as Frost surmised,
‘both going and coming back’,
back to something
leaner, drier,
back to something
lower-key:
the chicken sheds of
Wallabadah…
a summer on the
Clarence maybe…
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3 Amb l’expressió faria la volta es refereix a que tornaria al seu costum d’escriure en 
versos més curts, més australians.

2.
Però d’alguna manera
després de mig llibre
tinc prou clar 
que faria la volta3.
que la retòrica és
cosa d’uns altres;
funciona bé
amb vocals força diferents.
Escoltaria la crida
dels iambes retallats,
el meu model tot just
davall la línia.
Sentiria la necessitat
de fer girs més tancats,
cansat de les
grans floritures,
de la seua tamborinada
de banderes desplegades.
‘Això estaria bé,’
com va suposar Frost,
‘tant l’anada com la tornada’,
tornant a quelcom
més prim i més sec,
tornant a quelcom
molt més discret:
els galliners de
Wallabadah...
L’estiu vora el riu
Clarence, potser...



126

The Problem

The problem is,
he reads too much,
stays up later
than he should,
turning back to
George the Third
and hearing in the
moon and rapids
whispers of a
scattered tribe,
the truths that lie
between the pages,
silent truths
that ruin sleep.
The homestead poles
grow insecure,
as if some hawser
had been loosened.
The fence posts shift
within their holes
and cattle rise
to grace the air;
the hardwood floor
grows light beneath him.
And having nowhere
else to go
each night the house
will lift its timbers,
the soil below
grow scarred and blurred,
although indelible
with sweat.
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El problema

El problema és
que llegeix massa,
que es queda despert més enllà
del que caldria,
acudint a
Jordi III1  
i escoltant en la lluna 
els ràpids
murmuris d’una
tribu espargida,
les veritats que jauen
entre les pàgines,
veritats silencioses
que arruïnen la son.
Les vigues de la masia
es tornen poc segures,
com si se n’haguera soltat
una maroma.
Els pals de la tanca es mouen
dins dels seus forats
i el bestiar s’alça
per a glorificar l’aire;
el pis de fusta abrinada
es fa lleuger davall d’ell.
Sense cap altre lloc
on anar,
cada nit la casa
alçarà el fustam,
davall del sòl, hi apareixeran
marques imprecises,
que no es podran esborrar
amb la suor.

1 Probablement, es refereix al rei George the Third, Jordi III del Regne Unit (Norfolk 
House, 1738 – Londres, 1820). Rei de la Gran Bretanya i rei d’Irlanda des del dia 25 
d’octubre de 1760 fins el dia 1 de gener de 1801, i posteriorment rei del Regne Unit de 
la Gran Bretanya i d’Irlanda fins a la seua mort, el 29 de gener de 1820. fou elector de 
Hannover des de 1760 fins el 1814 i posteriorment rei de Hannover. 
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Each night for hours
upon its moorings
the homestead hangs
suspended there,
a kite of weather-
board in air…

And only dawn
with all its weight
can bring it down again.
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Cada nit, durant hores,
penja la masia
del seu amarrador,
suspesa,
un catxerulo de taulons
per l’aire...

I només l’albada
amb tot el seu pes
pot tornar a ajeure-la.
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Aunty May

Twenty years ago last August
They ha d me running down the platform,
Howling in that flannel dress,
Those two from the ‘Protection’ Board,
The woman with the narrow mouth,
The bloke there with his suit and glasses
Who wished that he was something else
And Jeanie screaming for me still,
Not likely to let up till Sydney.
Talking here with Sharon now,
I often get a little jealous,
The way she’s still got hers together
Despite that white bloke shooting through.
Five of them all told, she has.
I try to tell her now and then
‘Go on back there to your kids.
Don’t leave ‘em with Janene
Even if she is a “marvel”.
You never know just when the Board
Might come back snooping round.’
Today, she’ll hang around till five
Then wobble home at last.
My Jeanie would be twenty-four.
I wonder if I’d know her,
Working for some stingy boss man
Out there west of Bourke.
Or maybe, just like Sharon here,
She’s got her little batch of five.
And be down drinking in the park?
They’d be my grandkids, eh?
Or then again the whiter side
She picked up from her dad
Might just have let her jump the bar
To ‘high society’,
House-with-lawn and man-with-job,
Passing as Italian.
I’m sure we could’ve met again
If only I had really tried:
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La tieta May 

Va fer vint anys en el mes d’agost.
Em van fer córrer per l’andana,
udolant amb aquell vestit de franel·la,
aquells dos de la Junta de “Protecció”,
la dona amb la boca estreta,
l’home aquell amb vestit d’etiqueta i les ulleres
que volia ésser una altra cosa.
I la Jeanie que encara cridava per mi,
que de segur no en va parar fins arribar a Sydney.
Parlant ara mateix amb la Sharon,
sovint em fa gelosia
veure com ella encara té els seus fills,
tot i que el tipus blanc aquell la va deixar plantada.
Cinc en total, en té ella.
de vegades tracte de dir-li:
«Torna allà amb els teus fills.
No els deixes amb la Janene
encara que siga “meravellosa”.
Que no se sap mai si la Junta
pot tornar ací a rondar-nos».
Hui romandrà ací fins a les cinc
i, tot fent tombs, tornarà per fi a casa.
La meua Jeanie en faria hui vint-i-quatre.
Em pregunte si la reconeixeria,
treballant per a un capitost gasiu
més enllà de Bourke, a l’oest.
O potser, com la Sharon,
té la seua ventradeta de cinc.
I estaria bevent al parc?
Ells serien els meus néts, oi?
O potser la veta més blanca
que ella va agafar del seu pare
li ha permès sobrepassar la tanca
fins arribar a “l’alta societat”.
Casa amb gespa, i home amb feina,
fent-se passar per italiana.
N’estic segura, que podríem haver-nos trobat
de nou, si m’hi haguera escarrassat de veritat:
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Stood up to them gubba blokes
And kept on with the questions,
‘squeaky wheel will get the oil’
And all that sort of thing.
I’m pretty sure she can’t forgive me,
Letting her be dragged away
Off into the that half-arsed mission
Way down there in Sydney.
Or maybe she won’t want to know me,
Drinking in the park,
Her snow-white and la-di-da
And me here on the skids, she’d reckon.
My mob all call me Auntie May though.
I’ve done my bit, I’ve been around.
I’ve wiped the noses, dried the tears,
Mothering me cousin’s kids
And even cousins’ cousins.
To them I’m still old Auntie May –
And they don’t seem to care too much
If Auntie May might smell of grog
And cry a little now and then
With no real explanation.
‘What’s the trouble, Auntie May?’
They know I’d never try to hit ‘em,
Half crazy with a stick.
Auntie May is good for hugs,
Especially when the going’s rough.
I won’t stay on too long today though.
I’m not a drinker really but…
I wouldn’t want to leave them either.
They’re all my family now.
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podria haver-me plantat davant els tipus eixos, els gubba1 
i n’haguera continuat fent preguntes,
‘la roda que fa el grinyol s’emporta l’oli’
i tot això que diuen.
N’estic segura, que no pot perdonar-me,
deixar que se l’emportaren a ròssec
lluny, a aquella missió desarranjada
allà tan lluny d’ací, a Sydney.
O, potser, ella no voldrà conèixer-me,
perquè bec al parc,
ella una Blancaneus tan vanitosa
i jo, ací, ja prou desfeta, es pensarà.
La meua gent, però, em diu la Tieta May.
Jo ja het fet la meua, porte molts d’anys així.
He netejat els nassos i eixugat llàgrimes,
fent de mare per als fills de la meua cosina
i fins i tot els cosins dels meues cosins.
Per a ells jo encara sóc la vella Tieta May;
i no sembla que els faça massa nosa
si la Tieta May fa pudor de bufada
i plora una mica de vegades
sense explicació.
‘Què et passa, Tieta May?’
Saben que jo mai no els etzibaria
amb un pal, mig boja.
La Tieta May és bona per donar abraçades,
sobretot quan vénen mal dades.
Però hui no m’hi quedaré massa temps.
que jo no sóc borratxa...
Jo tampoc no voldria deixar-los.
Són tota la família que tinc ara.

1 Gubba és una paraula d’una de les moltes llengües indígenes australianes amb què 
els aborígens es refereixen als blancs, als colonialistes. 
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My father’s mirror

Two years on
and shaving in my father’s mirror
I see his face across my own;

the same bare bulb
that holds us both
was always unforgiving.

One face
now is scattered ashes
or smiling tightly in its frame;

the other
feels a muted razor
scratching at the skin.

I stare in through a
clouded window
to see my father staring back

a little damp with condensation
and death itself might only be
a misting of the glass

as suddenly
my son, fourteen,
has caught me from the bathroom door

sarcastic at
such pure abstraction
Hey Dad, what ya doing there?

then rubs his cheek
where one more beard
is waiting for the mirror.
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L ’espill de mon pare

dos anys després
i afaitant-me davant l’espill de mon pare
hi veig la seua cara en la meua;

el mateix bulb pelat
que ens emmarca a tots dos
sempre ha estat implacable.

Un rostre
és ara cendres escampades
o un somriure tibant dins un marc;

l’altre
sent una navalla muda
que grata la pell.

fixe el meu esguard
a través d’una finestra entelada
i hi veig mon pare, que em mira als ulls

una mica humit amb la condensació
i la mort mateixa podria ésser només
que el vidre s’entela.

mentre inesperadament,
el meu fill, amb catorze anys,
m’ha pillat des de la porta del bany

i amb sarcasme
per tan pura abstracció fa:
Xe, Papà, què estàs fent?

I aleshores es frega la galta
tot just al lloc on una barba més
espera l’espill.
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The Fundamentalists in Heaven

discover they’re correct:
the mullahs, rabbis and the preachers,
the televangelists

complete with sundry
flocks and herds – the metaphors
have slipped through with them.

They’re wearing robes like Bedouins
from bible illustrations.
The décor’s indistinct but still

a kind of middle eastern –
palm trees, minarets and fountains,
a Cecil B. de Mille affair

with hoots of camels in the dusk
and something on a pipe or strings
threading in the distance.

And now the quiet, collective sigh
(ineffable, of course)
at such soft-headedness from God –

so much containment
through the years
inside a single truth.

But God somehow
disarms them slightly
and gives no space to rail.

The end of all their expectation
is literal in evening light
where they must dwell at least forever

elbowing the saved.
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Els fonamentalistes al cel

descobreixen que tenen raó:
els mullahs, els rabins i els predicadors,
els televangelistes,

tots plegats, amb una varietat
de voliors i de ramats – les metàfores
s’hi han endinsat ben a dintre.

Vesteixen robes com els beduïns,
d’il·lustracions tretes de la Bíblia.
La decoració és confusa, encara que és tal qual 

una mena d’Orient Mitjà –
palmeres, minarets i fonts,
una cosa à la Cecil B. de Mille.

Udolen els camells en la foscor
i quelcom, en una pipa o en cordells,
s’hi enfila en la distància.

I llavors, el sospir col·lectiu, apagat 
(inefable, és clar)
davant tant de sentimentalisme de déu –

tanta contenció
al llarg dels anys
dins d’una sola veritat.

Però Déu, d’alguna manera
els desarma lleugerament
i no els dóna cap espai per a reclamar.

La fi de tota la seua expectativa
és literal a la llum de la tarda
on han de raure almenys per sempre

tot apartant els salvats a cops de colze.
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Credo

The dark-night-of-the-soul agnostic
prefers the right to doubt.
The world’s too much beset by those
who know what they’re about.

The dark-night-of-the-soul agnostic
says ‘yes, maybe ... although’.
He has his own utopias
but would like you to know

that in a year or so he might
prefer another view  —
and even all his sceptic’s faith
could one day vanish too

but this, he’s fairly sure, would fade
and doubt come back once more.
The dark-night-of-the-soul agnostic
does not besiege your door.

He builds no temple out of bricks
and does not like to preach.
He thinks conviction more impressive
slightly out of reach.
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Credo

L’agnòstic d’ànima fosca com la nit
prefereix el dret al dubte.
El món ja està força assetjat pels qui
saben bé de què va la cosa.

L’agnòstic d’ànima fosca com la nit
diu ‘sí, potser...encara que...’.
Té les seues utopies,
però li agradaria saber

que dins d’un any o més, potser
preferirà un altre punt de vista —
i fins i tot la la seua fe total d’escèptic
podria també esvanir-se un dia

mes això, ell n’està cert, s’esvairia
i el dubte tornaria una altra volta.
L’agnòstic d’ànima fosca com la nit
no posa setge a la teua porta,

no construeix cap temple amb totxos
i tampoc no li agrada sermonejar.
Pensa que la convicció és més impressionant
quan queda lleugerament fora de l’abast.



140

The Open Field

Now, on the other side of sixty,
you’re like an open field.
Soon the disabilities

will start to sprinkle down,
those fancy Greek and Latin tags.
The same low isobars will bring

the illnesses as well,
that list of diminutions:
the bloodstream, once a freeway

is now a cul de sac;
the heart taps out its hapless morse;
a great metropolis of nerves

is slowly frozen over
and cancers, sotto voce, make
their covenants of pain.

When clouds like these hang overhead
you know you’re just an open field
waiting for the rain.
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El camp obert

I ara, a l’altra banda dels seixanta,
ets com un camp obert.
aviat les discapacitats

començaran a esquitxar-te:
tots aquests mots grecs i llatins...
I les mateixes baixes isòbares portaran

també les malalties,
eixa llista de decreixences:
el flux sanguini, que abans era autovia

és ara un cul de sac;
el cor fa picar les seues desventurades senyals de morse;
una gran metròpoli de nervis

a poc a poc es queda gelada
i els càncers arriben, sotto voce,
al seus pactes de dolor.

Quan pengen sobre tu núvols com aquests
saps que ets només un camp obert
esperant la pluja.
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Codicil

And then
when you’ve acquired the ashes,
that crushed white gravel
in a box,
carry them north to the 
Clarence River,
a two-day trip
to close the curve.
Late spring or early summer,
October might be best,
and check before you leave
it’s not in flood.
The time, I think, might be
say five o’clock,
just when the shade
comes off the mountain.
The water will 
be almost still,
a deep,  unending green
with one faint, indecisive breeze
to bend the surface slightly.
The heat by then
will start to lift,
the river start 
to fill with evening.
Pause here now together briefly;
then one of you — my son, I think —
will take the box, remove the lid
and in a single, easy sweep
disperse my body on the river.
If done with grace
it ought to make
a long descending curve ...
as if a net were being cast.
You’ll hear then
just the slightest sound,
a run of sand across the water,
the near end hitting first
and then
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Codicil

Aleshores,
quan tindreu ja les cendres, 
eixa graveta blanca triturada
dins d’una caixa,
les portaràs cap al nord,
a la vora del riu Clarence,
dos dies de viatge
per a tancar la corba.
A la fi de la primavera o a l’inici de l’estiu,
octubre potser serà millor,
però assegureu-vos abans d’eixir
que no hi haurà riuada.
L’hora, pense jo, podria ésser
diguem-ne que les cinc en punt,
quan l’ombra
es desprèn de la muntanya.
L’aigua s’hi estarà
gairebé quieta,
un verd profund, inacabable,
amb una brisa feble, indecisa
que trencarà a penes la superfície.
La calor a eixes hores
començarà a esvair-se,
el riu començarà
a omplir-se de vesprada.
Pareu-vos ací, tots plegats, un instant:
llavors, un de vosaltres – mon fill, crec jo – 
agafarà la caixa, llevarà la tapa
i amb un sol moviment, fàcil i ràpid
dispersareu el meu cos en el riu.
fet amb gràcia
hauria de fer
una corba llarga, descendent...
Com si es llençara una xarxa.
Escoltareu aleshores
un so mínim,
un gargot de sorra per l’aigua,
l’extrem més proper impactant-hi primer
i després
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the high reach of the arc.
And when you’ve finished 
this, my son,
I’d have you pause
two minutes more
before you climb the bank again

and let the upstream view
delight your eyes.
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l’alt abast de l’arc.
I quan hauràs acabat
açò, fill meu,
m’agradaria que et detingueres
un parell més de minuts
abans d’ascendir una altra volta la vora del riu

i que deixares que la vista riu amunt
encisara el teu esguard.
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