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Exposició de Màrius Torres referent al I Simposi

Coincidint  amb el  I Simposi
Màrius Torres organitzat per
la Càtedra Màrius Torres de
la Universitat  de Lleida, la
Biblioteca  de  Lletres  ha
volgut contribuir a la difusió
de l'obra del poeta lleidatà
preparant una exposició que
permeti  un  contacte  més
directe  amb  la
documentació  original  que
està dipositada en el Llegat
Màrius  Torres.  Seguint  la
programació  del  Simposi,
s'ha fet una tria d'obres que
mostrin  les  diferents
vessants creatives de l'autor
lleidatà,  així  s'hi  poden
trobar  manuscrits  de
poemes, contes, dietaris, un obra de teatre, una partitura musical  o
diverses traduccions de poemes. Justament un dels aspectes de l'autor
que més s'han destacat  en la mostra i també en el  Simposi és la de
traductor que fins ara havia passat més desapercebuda que la de poeta,
en  aquest  sentit  s'hi  poden trobar  tant  un  recull  de  manuscrits  de
poemes traduïts per l'autor com diverses traduccions de les seves obres
a diferents llengües. També s'hi pot veure una mostra de les diferents
edicions  de  les  poesies  d'en  Màrius,  així  com  un  recull  de  les
publicacions  que  han  sorgit  arrel  del  Centenari.  L'exposició  estarà
oberta del 4 al 12 de novembre, de 9 a 21. 
A més a més, us recomanem la pàgina web dedicada a Màrius Torres
elaborada pel Servei de Biblioteca i Documentació
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