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Màrius Torres
Palabras de la muerte

D L’autor
Màrius Torres (Lleida, 1910 – Sant Quirze Safaja, Vallès Oriental, 1942). Fill d’una família benestant,
intel∙lectual i d’ideologia republicana, metge de professió, va escriure la major part dels seus poemes
els últims set anys de la seva vida, malalt de tuberculosi i reclòs al sanatori de Puigdolena, un oasi de
tranquil∙litat mentre que la resta del món embogia amb les dues guerres (la Guerra Civil i la II Guerra
Mundial) i els seus familiars i amics abandonaven el país.
Va iniciar la seva trajectòria literària com a distracció mentre estudiava medicina, d’aquesta època és
la comèdia Una fantasma com n’hi ha poques, però va ser en els últims anys quan la literatura passà a
ocupar el primer pla de la seva vida. Ell s’autodefinia com “un metge que fa versos” o com “aquesta
cosa absurda: un poeta líric”. El dia a dia del sanatori li permetia cultivar les seves aficions: llegir,
escriure, tocar el piano i passejar. El seu repertori de lectures era força extens, des d’autors clàssics
com Plató, Aristòtil i Lucreci fins a Bergson i Nietzsche, també narrativa, assaig i sobretot poesia:
Baudelaire, Carner, Riba, García Lorca o Maragall.

D L’obra
Màrius Torres no va publicar en vida, però va deixar més de cent poemes inèdits. L’any 1947, el seu
amic Joan Sales va publicar‐los a Mèxic, pòstumament, en el llibre Poesies, una recopilació breu i
intensa de la seva obra.
Els poemes de Màrius Torres, alats, impregnats de música, amb ressonàncies romàntiques i
simbolistes, ens acosten a temes com l’etern cicle de la vida a la natura, on mort i vida s’agermanen; la
solitud dels humans, per ben acompanyats que estiguin; la dualitat entre confiança i temor davant la
divinitat; el neguit davant la temença del dolor que s’acosta i la voluntat de sobreviure com a membre
d’un poble a les malvestats històriques.
En l’actualitat és considerat per la crítica un dels poetes catalans més importants del segle XX i ha
estat traduït al castellà i a l’anglès. Els aspectes més valorats de la seva obra són la intensitat moral i
sentimental dels seus continguts, la musicalitat dels seus versos, comparable a la dels millors
simbolistes, la simbiosi perfecta entre els temes tractats i els procediments poètics, la noblesa de la
llengua, una profunda espiritualitat que depassa l’adscripció a cap credo concret, un arrelat civisme i
un to de confessió.
Com a curiositat, la seva “Cançó a Mahalta” (sèrie de poemes dedicats a la seva amiga i estimada
Mercè Figueras) ha estat musicada per Lluís Llach, al seu treball Poetes (2004).
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Torres, Màrius. Palabras de la muerte. Barcelona: DVD,
2010.
En aquest llibre, publicat amb motiu de la commemoració del
centenari del naixement de Màrius Torres, en edició preparada
per Txema Martínez i prologada per Antonio Jiménez Millán,
quinze poetes i traductors actuals aboquen a l'espanyol l'obra
d'un poeta que sembla haver‐se apartat del temps per parlar,
avui, de la mort des de la música, des de l'amor, des de la plena i
poderosa celebració de la vida.
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