
POESIA 
DEL MON

MARINA
de T. S. Eliot

No hi ha dubte que T. S. Eliot (St. Louis, Missouri, 1888- 
Londres, 1965), com a crític i sobretot com a poeta, és 
una de les màximes figures de la literatura contemporània. 
La seva obra poètica, malgrat que en els primers moments 
pogués ser titllada de llibresca i artificial per alguns, ha 
tingut, per la seva actitud espiritual i per les seves inno-
vacions tècniques, una repercussió transcendental en tots 
els poetes posteriors, europeus i americans, tant en els qui 
es presentaven com a eliotians acèrrims, més o menys mi-
mètics o superficials, com en els qui pretenien abans que 
res «comunicar» i posar fi a un tipus de poesia que con-
sideraven només per a iniciats. L'obra poètica d’Éliot, so-
bretot The Waste Land (1922), és a la poesia contemporà-
nia el que Z'Ulysses de Joyce és a la novel·la del segle XX. 
En el poema que oferim a continuació —un dels més repre-

MAR

Quines mars quines ribes quines roques grises quines 
Quines aigües llepant la proa [illes
Quina flaire de pi quins cants de tord entre la boira 
Quines imatges retornen
Oh filla meva.

Aquelles que afilen l'ullal del gos, i volen dir 
Mort
Aquelles que fulguren amb la glòria del picaflor, i volen 
Mort [dir
Aquelles que es rapapen en el soll de la satisfacció, 
Mort [i volen dir
Aquelles que sofreixen l’èxtasi dels animals, i volen dir 
Mort

Han esdevingut insubstancials, reduïdes pel vent, 
Una brisa de pi, i la boira amb cants silvestres 
Que aquesta gràcia ha dissolt aquí

Quin rostre és aquest, menys clar i més clar 
Aquest pols del braç, menys fort i més fort...
Donats o manllevats? Més llunyans que les estrelles

[i més a prop que els ulls
Murmuris i rialletes entre les fulles i passos ràpids

sentatius d’Eliot quant a la seva construcció— els diversos 
elements, les imatges que retornen, que van i vénen tal-
ment les onades, semblen deslligades, com en els somnis, 
i la «veu» del poema només pot enumerar-ne les harmo-
nioses presències i comunicar el sentit de l’associació que 
flueix lliure com un torrent i que les engloba totes, unint- 
les en la figura de Marina, en el moment que el seu pare 
Pericles (d’acord amb el drama shakespearià), ple d’ale-
gria i esbalaïment, de sobte, quan ja feia anys que dona-
va per perduda la seva filla, la recupera feta tota una 
dona.
El poema forma part del recull Poemes d’Ariel (Ariel 
poems, 1927-1930), que, juntament amb Dimecres de Cendra 
(Ash-Wednesday, 1930), no trigarà gaire a aparèixer en un 
volum de la col·lecció «L’Escorpí», d’Edicions 62.

INA

Quis hic locus, quae 
regio, quae mundi plaga?

Sota el son, on totes les aigües conflueixen.
El bauprés esquerdat pel glaç i la pintura clivellada per

[la calor.
Ho vaig fer jo, me n'he oblidat 
I ho recordo.
L’arboradura feble i les veles malmeses 
Entre un juny i un setembre.
Ho vaig fer sense saber-ho, mig-conscient, inconegut, 

[obra meva
La taula pelaia fa aigües, cal calafatejar les juntes.
Aquesta forma, aquest rostre, aquesta vida
Viuen per viure en un món de temps més enllà de mi

[mateix; deixeu-me 
Renunciar a la meva vida per aquesta altra, al meu 

[discurs pel que no ha estat pronunciat,
El despertat, llavis oberts, l’esperança, les noves naus.

Quines mars quines ribes quines illes de granit prop 
[de les meves quadernes

I el cant del tord que em crida a través de la boira 
Filla meva.

Traducció i nota d’ALFRED SARGATAL.
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