
“Cal que la producció de 
Ponent ocupi el lloc que es 
mereix en el cànon literari”

JOAN RAMON VENY | Director de la Càtedra Màrius Torres (CMT)

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Sobre una base digital, però amb contínues 
activitats al territori, la CMT és un espai de re-
cerca filològica que cal conèixer. Investigadors 
de casa nostra amb mirada universal. http://
www.catedramariustorres.udl.cat

Quan va néixer la Càtedra i per què?
El desembre de 2010, resultat d’un conveni de col·
laboració entre l’Aula Mà·
rius Torres i la Universitat 
de Lleida, amb l’objectiu 
d’eixamplar les possibili·
tats d’actuació de l’Aula des 
del 2005.
Està desenvolupant tres 
projectes diferenciats.
Les Activitats, com ara jor·
nades, exposicions, confe·
rències i seminaris, d’alta 
divulgació cultural. Publi-
cacions, amb col·leccions 
d’estudis, d’edició de tex·
tos, de facsímils i de tra·
duccions històriques d’obres de la literatura uni·
versal al català. I Recerca sobre literatura catalana 
contemporània, des de diferents perspectives (crí·
tica literària, crítica filològica, recepció crítica, etc.)
Quins són els objectius de la CMT?
Tenim fixats quatre objectius en relació al nos·
tre patrimoni literari: la recuperació (localització 
dels materials literaris dispersos dels escriptors 
dels segles XIX i XX), la preservació (digitalització 
d’aquests documents), la difusió (presentació en 

web d’aquesta informació) i l’estudi d’aquest pa·
trimoni. Aquests objectius són la base dels tres 
grans projectes que té la CMT, amb forma de pla·
taforma virtual: Corpus Literari Digital, Torsimany i 
Espai Màrius Torres.
La digitalització del nostre patrimoni és fona-
mental...
És bàsic. Al Corpus Literari Digital es pot accedir 

a través d’un potent cer·
cador de textos i d’obres. 
Actualment, compta amb 
més de 2.000 volums im·
presos, 500 manuscrits i 
moltes hores d’enregistra·
ments sonors amb materi·
als d’escriptors de primera 
línia, com ara Narcís Oller, 
J. V. Foix, Carles Riba, Sal·
vador Espriu, Màrius Tor·
res, Tomàs Garcés, Marià 
Manent...
Què és el ‘Torsimany’?
Un inventari de les traduc·

cions de la literatura catalana a altres llengües i 
per oferir les digitalitzacions que estiguin fora del 
circuït comercial, amb especialistes de cada àm·
bit.
I l’’Espai Màrius Torres’?
Un portal de la tradició literària de Ponent per tal 
de col·locar·la en el lloc que li correspon dins el cà·
non literari català. Tenim dos projectes en procés: 
el Directori Literari Ponent i els Espais Literaris de 
Ponent. Hi ha molta feina a fer.

Tenim materials d’escriptors 
de primera línia com Oller, 
Foix, Riba, Espriu, Torres, 

Garcés, Manent...
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Avui tornem cap a la Paeria, en 
aquest cas per a una roda de 
premsa de la CUP a peu dret al 
vestíbul de l’edifici consistorial. 
Els regidors van venir amb un roll-
up, però quan va arribar l’hora de 
penjar-lo no se’n sortien de cap 
manera i, al final, va ser necessà·
ria la col·laboració d’un agent de 
la Guàrdia Urbana. Es veu que la 
situació devia ser una mica còmica 
perquè els regidors de la CUP van 
demanar que no ho expliquéssim 
en aquesta secció. Cap problema.
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Ha estat seleccionat en el progra·
ma de recerca d’excel·lència Re·
cerCaixa per dur a terme projectes 
d’excel·lència en l’àmbit de les cièn·
cies socials i de la salut.

Les diputades de la CUP han denun·
ciat els atacs masclistes que reben, 
creuen que se les intenta desacre·
ditar pel fet de ser dones i han rei·
vindicat una república feminista.

La ministra de Justícia li ha dimitit 
per estar en desacord en què els 
condemnats per terrorisme que 
tinguin doble nacionalitat puguin 
siguin desposseïts de la francesa.
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Immunes o 
conscients?
Llegeixo al diari que està en mar·
xa una macro operació contra la 
corrupció al País Valencià que ha 
deixat les comissaries col·lapsa·
des; veig a la tele un reportatge 
sobre la crisi de refugiats a Eu·
ropa amb imatges colpidores; 
escolto a la ràdio les dades de 
l’últim informe d’Intermón Ox·
fam sobre desigualtat, que re·
vela que 62 persones tenen la 
mateixa riquesa que els 3.600 
milions de persones més pobres 
del planeta... Per voler parar el 
món i baixar·ne!, com deia la 
Mafalda. I les notícies segueixen 
minut a minut a un ritme impos·
sible d’assimilar i de reaccionar. 
Estem col·lapsats d’informaci·
ons punyents que ens fan im·
munes. Ens acostumem a la cor·

rupció com allò normal, en lloc 
que se’ns regiri l’estomac a cada 
cas. Vivim habituats a les imat·
ges de drames socials i humans 
que ens fan dia a dia més insen·
sibles a la realitat. Estem satu·
rats d’impactes mediàtics que 
oblidem ràpidament. A l’era del 
twitter, de les xarxes socials i de 
la immediatesa, la sobreinfor·
mació ens desinforma i intoxica. 
Per això ara i aquí reivindico la 
reflexió, la sensibilitat, l’empa·
tia, la consciència col·lectiva i 
social. Reivindico els qui s’arro·
manguen, de forma anònima, 
perquè aquests i tots els titulars 
no s’oblidin, sinó que es comba·
tin i es guanyin.

A l’era del twitter       
i la immediatesa, 
la sobreinformació 
ens desinforma i 
intoxica


