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màrius torres 5 més enllà del demà

Pròleg

Ja en un Testimoni inicial, l’amic Francesc Culleré situa el gran poeta ca-
talà Màrius Torres en el temps i en l’espai, mitjançant el recurs 
d’uns elements simbòlics: ràfec de la nit, pont vell de Lleida, còdol nu, 
a l’ombra de ponent...

Potser, en aquest inici, l’autor aplega forces per a emprendre una delica-
da tasca: la de resseguir la vida de Màrius Torres, amb una visió 
essencialment lírica, no narrativa —o sigui, amb ulls de poeta. 
Comesa que no és gens fàcil: exigeix, d’una banda, una fina 
sensibilitat i, de l’altra, un exacte coneixement de la biografia 
del poeta lleidatà.

Francesc Culleré situa cada poema en un moment clau de la seva vida, 
en el context familiar —pares, germans— i social —fets trans-
cendents de la història de Catalunya. Sense oblidar la presència 
de persones amigues, que exerciren un evident influx en l’àni-
ma del poeta: Mercè Figueres, Joan Sales...

Les fites biogràfiques tenen el contrapunt d’uns símbols que aprofun-
deixen en la reacció de Màrius Torres davant cada fet —i que 
serveixen al lector per a entreveure subtileses i racons ombrívols 
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del seu esperit. De la mateixa manera que un bon poema, per la 
seva ambigüitat, suggereix molt més del que diu, Màrius Torres, 
més enllà del demà ens obre els ulls a la complexitat psicològica 
d’un home que va ser metge i gran amant de la literatura.

Algunes d’aquestes fites són: el seu naixement i el de la Núria, la ger-
mana (en els dos casos, recorre a la gràcia d’unes tankes), la 
mort de la mare (poema elegíac, encapçalat per uns versos de 
Rilke), la proclamació de la República (versos curts i lleugers, 
amb ritme de festa), el viatge de fi de carrera, els fets d’octubre 
del 34... 

Ara arribem a un moment clau en la vida de Màrius: la malaltia contre-
ta als 25 anys (1935), i que el durà a la mort, set anys més tard. 
És impressionant el poema Tuberculosi. Una mostra:

Et malfereix
un caramell:
tacat de roig,
sangglaçat dia.

Ingrés al sanatori de Puig d’Olena. Triomf  del Front Popular. Esclat de 
la guerra.

Enyorança. Mots de la terra: bajoca, tomata, panís... I bombardeig del Li-
ceu Escolar:

Metralla que ofega
la veu dels infants.
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Fi de la contesa civil i exili dels republicans. Màrius no veurà mai més el 
pare i el germà, Víctor.

Començament de la segona guerra mundial:
Ara bull el most
al cup fosc d’Europa.
Fermenten els dies.

1942: últim any de la vida del poeta. Uns mesos de pau —amb música 
i poesia—, en unes estades al Mas Blanc. Màrius Torres toca el 
piano; l’acompanyen la Mahalta dels seus versos i la Núria —
que ha pogut viatjar, en secret, a Catalunya. Francesc Culleré 
en parla en dos poemes i descriu el mas:

Alt finestral, pòrtics i galeria.
(...)
Hores de sol a la paret de pedra.

I arribem al 29 de desembre. El Plany en la teva mort és un llarg poema 
en sis parts, culminació del llibre. Intensa i dramàtica elegia, 
encapçalada per tres versos de Baudelaire (de Les fleurs du mal), 
poeta que, sens dubte, influí en Màrius Torres.

La primera part s’inspira en una de les Cançons a Mahalta. La segona, 
Llit de mort, és més propera, més anecdòtica: hi apareixen el 
pare enyorat, les mans amigues de les monges, el doctor Saló, la 
Mercè, amb flaire de violetes... La tercera part, Estampes, en forma 
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d’haikús, ens ofereix una sèrie de símbols relacionats amb la 
bellesa de la Natura. La quarta, sòbria i concisa, al·ludeix al 
pelegrí per terres de la nit i esmenta el temple de la mort. La cinquena 
(un sonet) es refereix al compositor més admirat pel poeta: Joan 
Sebastià Bach. I el darrer poema, molt emotiu, al·ludeix als qui 
viuen a l’exili: ploradissa d’estels a Montpeller, instants de solitud, amb 
l’esperança de retrobar una ciutat llunyana d’aigües calmes...

A Màrius Torres, més enllà del demà, Francesc Culleré revela un gran do-
mini de la llengua catalana, amb una notable riquesa de lèxic. 
D’altra banda, hi ha imatges i metàfores que colpeixen el lector 
per la seva originalitat. Afegim-hi la delicadesa en el tractament 
del tema.

Podem dir, com a resum, que aquesta obra converteix en matèria poè-
tica el trajecte vital de Màrius Torres: un curt i plàcid trajec-
te, amb llampecs d’ombra, que comença en l’alegria de l’estiu 
(agost de 1910) i acaba en el fred i en la tristesa d’un dia hiver-
nal. Un dia que, per a Catalunya, va ser interminable.

jordi pàmias

Desembre de 2015



a màrius torres i pereña,
aquest sentit homenatge

després del centenari
del seu naixement.

In memoriam
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Testimoni

L’embranzida de l’alba,
fràgils vestigis, l’aire.
Traspassar el blau subtil
de la vida més alta.

Tracen, mans del record,
sonors camins fondals
per on, reverdit, creixes
amb llum de melodies.

Com un gest de retorn,
el sol estén un llenç
sobre la pell del món.
Reneixen perfils, formes.

Dempeus, encès d’anhels,
perdura encara el faig
com sopluig del passat
a l’ombra de ponent.
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Quan s’adorm la ciutat,
al ràfec de la nit,
tornen d’un altre temps
aigües sense neguit.

Sota el pont vell de Lleida,
un cel banyat d’estiu.
Damunt el còdol nu,
líquens de l’esperança.

Lleida,
agost del 2010





«D’igual manera, al sol, l’ombra sembla moure’s amb nosaltres,
i seguir les nostres petjades, i imitar els nostres gestos...»

lucreci, De rerum natura 
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30 d’agost de 1910

En la teva naixença.

Vitrall de l’alba
per on resplendeix vida.
Frescós celatge.
Han florit els geranis,
pètals badats al dia.

Mans d’un sol càlid
t’amanyaguen les galtes.
Coixins de núvol.
Bressolen orenetes
colors verges del somni.

En terra campa,
grills de la nit aguda
van fregant l’aire.
Violins de penombra,
concert nu a la lluna.

El trot aturen
dòcils cavalls de fira.
Dimarts de festa.
Serrell llarg del crepuscle.
Aigües que mai no dormen.
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5 de desembre de 1917

A la Seu Vella
drings de república
van esquerdant
un cel de pedra
—enrajolat
de veus submises.

Per casa, al vol,
galopen tecles
del vell Chassin.

Avui, el pare,
nou paer en cap.

S’abaixa el dia.
Teló de boira.
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10 de març de 1922

En el naixement
de la teva germana Núria.

flor d’ametller

Parrups festegen,
al carener del dia,
l’encesa joia.
Sobre secans d’espígol,
robes de lli s’estenen.

Rels del silenci
fan bategar la branca.
Flor de llum alta.
Pètals de papallona
perfumen l’ombra tèbia.

Braços de l’aire
bressen somnis de vida.
Niuet de casa.
Per por de la glaçada,
borrissol del capvespre.
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30 d’agost de 1926

la torre

Pagesos de l’horta,
farcell amb afanys.
Estesa de roba
i un feix de cançons.

Hores a la torre
enceses de foc.
Balden orenetes
l’olor del timó.

De gota en gota,
sentir caure instants.
Pou amb corriola,
estius de saó.

Madurs, a la parra,
granaran els anys.
Raïms en penjolls,
dolçor del jardí.

• • •
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• • •

Manyacs pel corral,
lladrucs i miols.
Quitxalla que juga,
corredissa d’ombres.

Al bac dels evònims
vas llegint la vida.
Mot a mot, et brollen
versos amb facècia.

Festeges setze anys
a ritme de tango:
pañuelito blanco
—brodat de records.

Cel de Barcelona
al cim de la nit.
Campanar que dorm.
I un temps de respit.


