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Justificació

Aniversari
Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l’esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
jo vull la pau —però no vull l’oblit.

Màrius Torres (1942)

Quan Màrius Torres va escriure aquest poema, havia complert 
trenta-dos anys i, amb la inseparable malaltia que el tenallava des 
d’en feia set, el seu darrer aniversari li servia de pretext per a verba-
litzar poèticament, a tall de pregària, el seu íntim desig de reposar i de 
perviure, d’harmonitzar un cop superat el trànsit del dolor a la joia, 
mort i vida, cos i esperit, sense obviar les ferides (personals, familiars, 
cíviques) que es pellaven a l’ànima del poeta, en un moment en què 
encara no havia pogut veure la seva obra aplegada en un volum.

Amb el llibre que el lector té a les mans, li manllevem el pretext 
i l’afany de mantenir ben viva la seva veu lírica, ja que pretenem 
contribuir a commemorar dues efemèrides relacionades amb la vida 
i l’obra de Torres: el setanta-cinquè aniversari de la seva mort (Puig 
d’Olena, 1942) i el setantè de la primera edició de les seves Poesies  
(Coyoacán, Mèxic, 1947). D’ençà d’aquesta publicació que Joan 
Sales impulsà a l’exili, la poesia de Màrius Torres va passar a ser 
coneguda i aplegada en diferents antologies, a influir els escriptors 
coetanis i a formar part del bagatge literari de diverses generacions 
de lectors catalans, captivats per la intensitat sentimental i moral 
del missatge transmès, per la profunda espiritualitat de les seves 
composicions, per la musicalitat dels seus versos i per la depuració 
formal i lingüística dels seus poemes, entre altres aspectes. 

De poeta a poeta parteix d’una idea de Salvador Escudé, membre 
del comitè organitzador del II Simposi Internacional Màrius Torres, i 
es concep com un diàleg polifònic entre el poeta lleidatà i altres poe-
tes dels diversos territoris de parla catalana i de totes les generacions 
i estètiques, els quals, breument i des de la seva perspectiva personal, 
fan la lectura d’un poema de Màrius Torres triat per ells mateixos. 
Si bé és cert que cada un dels trenta-sis poetes que amb entusiasme 
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i generositat han respost a la nostra crida s’encara a una composició 
diferent, en les seves aportacions en comenten amb profusió variable 
d’altres, i tots plegats apunten als nuclis neuràlgics de l’univers lite-
rari de Torres, amb la qual cosa eixamplen el sentit dels seus poemes. 
I volem subratllar el fet que els interlocutors de Màrius Torres no són 
en primera instància crítics literaris, que apliquen amb justesa i mè-
tode els instruments d’anàlisi d’aquesta disciplina literària, sinó altres 
companys de combat poètic que, sota el seu prisma singular, posen al 
descobert els sentits plurals que estotja la poesia de Torres i alhora, i 
de manera indestriable, ens obren les portes a la seva pròpia manera 
de sentir i de viure el fet poètic. Evocacions, cartes, poemes, proses 
poètiques, però sobretot lectures frec a frec i d’igual a igual, atesa la 
compartida condició de sagitaris damnats i en constant combat amb 
el fons i la forma del poema, des de l’admiració i el reconeixement a 
l’home i a la qualitat inestimable de la seva obra. 

De poeta a poeta constitueix, també, una nova antologia de poe-
mes de Màrius Torres, l’elecció dels quals ha estat solament limitada 
a la no repetició. En aquest sentit, aporta, d’una banda, un catàleg 
representatiu de composicions que han passat a formar part indis-
cutible del patrimoni literari i cultural de les generacions poètiques 
posteriors i, d’altra banda, presenta al lector altres poemes que, a di-
ferència de «Dolç àngel de la Mort…» o «La Ciutat Llunyana», per 
citar-ne dos dels títols més destacats, no han tingut la sort de formar 
part del corpus canònic de la poesia catalana del segle xx, malgrat 
que en el nou context històric, social i col·lectiu malden també per 
establir un renovat diàleg amb els lectors d’avui.

Els trenta-sis poemes d’aquest recull segueixen fidelment el text 
publicat per Margarida Prats en la seva edició de les Poesies de Mà-
rius Torres (2010), establert a partir del darrer estadi de composició 
controlat pel poeta, i els presentem als lectors en l’ordre cronològic 
de creació que aquesta investigadora ha aconseguit reconstruir i fixar.

De poeta a poeta, en definitiva, és el tribut d’aniversari amb el qual 
esperem donar compliment a la voluntat expressada per Màrius Tor-
res en el poema que encapçala aquesta presentació i ajudar a consoli-
dar la posició de la lírica torresiana dins de la nostra tradició literària 
i en la memòria col·lectiva de les noves generacions de lectors.

Càtedra Màrius Torres
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