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Descripción del 
trabajo

Fer una fotografia que sigui la teva interpretació d'aquest 
poema (en podeu dur fins a 3, en cas que dubtéssiu sobre la 
imatge definitiva):

Compassió

Per a tu no hi hauria d'haver desesper
mentre els estels vagin cremant, cada nit;

mentre el capvespre escampi la rosada muda
i la llum del sol dauri el matí.

No hi hauria d'haver desesper, tot i que les llàgrimes 
puguin fluir com un riu:

¿no envolten el teu cor, per sempre,
els més estimats dels anys?

Ells ploren, tu plores, i ha de ser així;
els vents sospiren quan tu sospires,

i l'hivern vessa, feta neu, la seva pena
allà on jeuen les fulles de la tardor.

Elles, però, reviuen, i el teu destí
no es pot deslligar del seu.

Continua, doncs, viatjant, i si no és amb alegria
que almenys mai sigui amb el cor trencat!

Emily Brontë (1818-1848), probablement novembre  de 1839

Sympathy

There should be no despair for you
While nightly stars are burning;

While evening pours its silent dew
And sunshine gilds the morning.

There should be no despair – though tears
May flow down like a river:
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Are not the best beloved of years
Around your heart for ever?

They weep, you weep, it must be so;
Winds sigh as you are sighing,

And winter sheds its grief in snow
Where Autumn's leaves are lying:

Yet, these revive, and from their fate
Your fate cannot be parted:

Then, journey on, if not elate,
Still never broken-hearted!

Emily Brontë (1818-1848)

Haureu d'explicar a classe la vostra imatge, les decisions que 
heu pres i com heu interpretat el poema.

Formato de 
Entrega

En suport paper. Dimensions i format lliures.


