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Màrius Torres
Màrius Torres
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Lleida, 1910 - Puig d'Olena, Sant Quirze de Safaja, 1942. Poeta

Estudià la carrera de medicina a la Universitat de Barcelona i, un cop acabada, l'any 1933 féu un
viatge per França i Itàlia, països que el captivaren, especialment la ciutat de Florència. Exercí durant
poc temps a Lleida, ja que ben aviat, l'any 1935, caigué malalt de tuberculosi i ingressà al sanatori de
Puig d'Olena, on havia de morir set anys després. Fill del metge, polític i estudiós de la metempsicosi,
Humbert Torres, de ben jove s'educà, d'una banda, en el republicanisme catalanista i, de l'altra, en
una concepció espiritualista de l'existència que tant havia de pesar en la seva obra lírica.
Deixant de banda algunes col·laboracions a la premsa periòdica, alguna narració i una peça
dramàtica (Una fantasma com n'hi ha poques) presentada sense èxit al premi de teatre Ignasi
Iglésias l'any 1935, l'obra literària de Torres se centra en la poesia, escrita en la seva major part
durant el període de reclusió al sanatori de Puig d'Olena -lloc on coincidí amb Mercè Figueras, la
"Mahalta" de molts dels seus poemes-, tot i que ja el 1935 havia presentat, també sense èxit, una
selecció de poemes al premi Joaquim Folguera sota el títol d'Invencions.
L'adveniment de la Guerra Civil i la immediata postguerra, sumades a la prematura mort del poeta,
n'han condicionat la recepció, ja que no és fins a l'any 1947 que es publica, i encara a Mèxic, el
volum Poesies. La seva situació personal marcada per una malaltia que l'abocava irremissiblement a
la mort i la descoratjadora situació col·lectiva -la Guerra Civil i la desfeta- accentuen la solitud del
poeta i determinen el caràcter reflexiu de la seva poesia que, en paraules de Carles Riba, "brolla
sempre des de la crisi". Riba -amb qui Torres mantingué correspondència-, al costat de Verlaine o
Baudelaire, amb qui l'autor compartia el gust per la musicalitat, són algunes de les influències de la
seva poesia, una poesia que poua en la tradició simbolista i que assoleix una gran puresa i
essencialització a la recerca del sentit de l'existència.
Els seus temes -la solitud, l'amistat, l'amor, la consciència del temps, la mort, la transcendència, la
bellesa del món, la música, identificada amb la vida, etc.- apareixen desenvolupats amb una gran
exigència formal que s'acull tant a la forma clàssica del sonet com a una àmplia gamma de
provatures estròfiques, inclosa la tanka.
A banda de les diferents edicions de les seves Poesies, el 1967 Joan Sales publicava Cartes a
Màrius Torres, un recull de la correspondència entre ell i el poeta lleidatà.
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Tast de textos
Text
WEB: Espai Màrius Torres
Recull les digitalitzacions del patrimoni literari conegut (edicions i autògrafs) de Màrius Torres.
http://www.catedramariustorres.udl.cat/espaimt/mariustorres/item.php?acr_item=torr&opcio=obres&ti
pus=
WEB: Selecció de Poesia Catalana
Inclou els poemes 'La ciutat llunyana', 'Molt lluny d'aquí', 'El combat dels poetes', 'El temple de la
mort'.
http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/mtorres.htm
WEB: Pàgina de Magisteri Teatre-Mag Poesia
Breu nota biogràfica i els poemes 'L'amor vora el riu', 'Cançó a Mahalta', 'Cant espiritual', 'La ciutat
llunyana' i altres.
http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/torres/mtorres.html
WEB: A Poesia catalana d'ahir i d'avui
Recull 6 poemes de l'autor: 'Dolç àngel de la mort...', 'Cançó a Mahalta', 'La mort i el jove', 'Paraules
de la mort', 'Molt lluny d'aquí' i 'Al vespre'.
http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/torres.htm

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Hiperenciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0066906.xml
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Màrius_Torres

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Torres+M%C3%A0rius&sortdropdown=&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Torres%2C+M%C3%A0rius&sortdropdown=-&searchsc
ope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SM%C3%A0rius%20torres__Orightresult__
U1?lang=cat&suite=pearl
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WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Torres%2C+M%C3%A0rius&f=author&action_search=Cerca&
c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&
of=hb
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Torres%2C+M%C3%A0rius&f=keyword&action_search=Cerca
&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1
&of=hb

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Biblioteca virtual Màrius Torres
La Universitat de Lleida ha digitalitzat part dels fons dipositats per la família del poeta.
http://marius.udl.cat/
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, comentari i publicacions.
http://www.escriptors.cat/autors/torresm/pagina.php?id_sec=2903
WEB: Torres i la traducció
Recull un estudi introductori de Margarida Prats, bibliografia i traduccions de l'autor i una selecció de
la seva obra traduïda a diverses llengües. A Visat (PEN Català).
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/23/marius-torres.html

Diversos
WEB: Ruta literària Màrius Torres
Treball de recerca de Mònica Regañó Busquets i Patrícia Vallès Montagut, de l'escola Sant Gervasi
de Mollet del Vallès, al voltant de la figura de l'autor.
http://ruta-literaria-marius-torres.webnode.es
WEB: L'any del poeta músic
Article de Jordi Pàmias amb motiu del centenari del naixement del poeta. Al butlletí n. 6 de
l'associació Sobirania i justícia (juny de 2010).
http://www.sij.cat/article.php?id=105
WEB: Auca de Màrius Torres
Auca escrita per Joan Vilamala al web La paret de les auques.
http://www.auques.cat/tot.php?auca=mtorres

Propostes didàctiques
Recursos
PDF: Llegir Màrius Torres, avui
Text de la conferència de Margarida Prats dins el cicle El gust per la lectura (2010-2011).
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http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0035/130e0f25-94b5-4ab6-a
0cd-9d38ffa7563e/llegirmariustorresavui.pdf
PDF: Proposta didàctica sobre el poema 'Aniversari'
Al Centre de Recursos Pedagògics del Segrià.
http://www.xtec.cat/crp-segria/43-salav/marius/guia%20prof%20PDF/36aniversari.pdf

Viquilletra
WEB: Activitats sobre Com un foc invisible. Antologia poètica
Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
http://www.viquilletra.cat/Com_un_foc_invisible._Antologia_Po%C3%A8tica_de_l%27autor_M%C3%
A0rius_Torres
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