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El álbum ‘Màrius Torres: Itineraris de la
memòria’ se presenta hoy en el IMAC

Lleida - Redacción  2010-10-19

El álbum de cromos Màrius Torres (1910-2010): Itineraris de la memòria,
con el que LA MAÑANA se suma a la conmemoración del centenario del poeta
de Lleida, será presentado hoy, a las ocho de la tarde, en la sala Alfred
Perenya del IMAC (Blondel, 64).

El acto contará con la participación del alcalde de
Lleida, Àngel Ros; el presidente del Grupo
Multimedia Dalmau, Emili Dalmau; el director
general de Información, Ramon Pedrós; el
hermano del poeta, Víctor Torres, y de los
autores de los textos e ilustraciones del álbum, la
poeta y filóloga Àngels Marzo y el dibujante Pep
Monyarch.
El álbum, una síntesis de la vida y obra del gran
poeta de Lleida en 28 cromos, diseñado por
Josep Baró, será entregado gratis a los lectores
de LA MAÑANA con el ejemplar del próximo
domingo, día 24, junto con los primeros dos
cromos, y a partir del día siguiente, lunes, el
diario incluirá el resto de cromos a razón de dos
diarios hasta completar la colección.
Itineraris de la memoria, aparte de constituir un resumen muy pedagógico sobre la
personalidad literaria de Màrius Torres, dirigido fundamentalmente al estudiante y al
lector joven, supone una aportación al centenario del poeta que se convierte por sí
misma en una obra de alta calidad gráfica y literaria, apoyada en los textos de la
poeta Àngels Marzo y en las ilustraciones del dibujante Pep Monyarch, ambos de
prestigio reconocido en sus respectivos campos.
El guión de Àngels Marzo ha conseguido recrear la atmósfera lírica de Torres al
proponer, en un imaginario regreso del poeta a su ciudad, y en diálogo con un
alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria que hoy lleva su nombre, un
‘itinerario de la memoria’ para recuperar las vivencias y los textos de Màrius Torres,
así como los principales acontecimientos de su tiempo.

La UdL acoge el 4 y el 5 de noviembre el primer congreso dedicado al poeta

La Universitat de Lleida contribuirá a la conmemoración del año Màrius Torres con el
primer simposio dedicado al poeta leridano, un congreso que se celebrará el 4 y 5 de
noviembre en la sala de juntas del segundo piso del edificio del Rectorat.
Organizado por la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, el simposio
pretende convertirse en la aportación académica al año Màrius Torres. Para tal fin, el
simposio no se centrará sólo en la faceta poética del autor, sino que también incidirá
en las aportaciones que Màrius Torres hizo en el campo de la escritura. Desde la
elaboración de cuentos hasta una obra de teatro –Una fantasma com n’hi ha poques–
el simposio también abordará cuestiones como las traducciones que Màrius Torres
hizo de diversos poetas ingleses y occitanos y cuyo resultado se ha reproducido en
una obra publicada por AlfaZeta Edicions y presentada recientemente en la sala
L’Horiginal de Barcelona.
Con este punto de partida, el congreso quiere avanzar en el conocimiento de la vida
y la obra del escritor abordando sobre todo estas facetas menos conocidas de la
producción literaria de Màrius Torres. De todas formas el legado poético de Màrius
Torres también gozará de un especial protagonismo y será objeto de estudio y
discusión durante el congreso.
El simposio arrancará el 4 de noviembre a las 10.00 con la conferencia La Lleida de
Màrius Torres: tradició, modernitat i derrota, una charla que irá a cargo del
Vicerector d’Activitats Culturals de la Universitat de Lleida, Jaume Barrull.
Posteriormente, el Servei de Biblioteca de la UdL procederá a la inauguración de la
muestra Llegat Màrius Torres, mientras que el contexto musical de la Lleida en la que
vivió Màrius Torres y la relación que el poeta tuvo con el mundo del teatro, una
aportación que cristalizó con la publicación de Una fantasma com n’hi ha poques,
también serán objetos de estudio. Jaume Pont, Marta Giné y Txema Martínez
conversarán sobre las traducciones de Màrius Torres, mientras que Jordi Malé y Joan
R. Veny harán lo propio con los manuscritos literarios del autor en el Corpus Literari
Digital. Una lectura de textos de Màrius Torres en el Cafè del Teatre y una sesión en
la que se hablará de la narrativa y la poética de Torres, en la que participarán Àngels
Marzo, Andratx Badia, Jaume Cabré, Xavier Macià y Margarida Prats cerrarán el
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Enviat per Biblioteca de Lletres a 21:16

Entrada més antiga

D I M E C R E S  3  D E  N O V E M B R E  D E  2 0 1 0

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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Enquesta de la Setmana

Esqueles a SEGRE

Espai de Record i Recursos

Pepita Salvador Cucala (Lleida)
Ha mort als 84 anys

Carmen Lahoz Eritge (Lleida)
Ha mort als 81 anys

Ferran Llopis Tella (Lleida)
Ha mort als 60 anys

Patrocinio Saura Cotonat (Lleida)
Ha mort als 91 anys

Pedro García i Pampliega (Lleida)
Ha mort als 100 anys

Eusebi Riart i Soler (Peramola)
Peramola

Dª María Comellas Llordella

(Lleida)
Ha mort als 84 anys
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El primer simposi sobre Màrius Torres difon altres
facetes literàries del poeta
Es tracta del primer acte impulsat per la Càtedra i l'Espai Màrius Torres

| LLEIDA

El  primer  simposi  Màrius  Torres,  que  se  celebra  fins
divendres a la Universitat de Lleida, és el punt de sortida
de les activitats i els estudis que vol impulsar la Càtedra i
l'Espai  Màrius  Torres.  Tot  i  que  coincideix  amb  les
acaballes de l'any del centenari del naixement del poeta,
tant  els organitzadors com l'ajuntament i  la  família  del
lleidatà subratllen que la feina per  difondre el  llegat de
Màrius Torres no  ha  fet  més que  començar.  En aquest
sentit, els ponents del simposi han parlar sobre aspectes
literaris poc tractats del poeta lleidatà: la seua prosa o el
teatre que també escrivia.
Durant aquest any del centenari del seu naixement, l'obra
de Màrius Torres s'ha editat en castellà i portuguès i ara hi
ha converses per publicar poemaris bilingües en català i
italià.

El simposi també ha servit per "estrenar" un facsímil que reprodueix reculls de poemes que Torres va escriure
entre el 1927 i el 1936. La joia és la impressió d'aquest manuscrit que li va regalar tot just començada la guerra
a la seua amiga Mercè Figueres.

D'altra banda, la Paeria està preparant un esborrany dels estatuts de la futura Fundació Màrius Torres per fer-los
oficials abans que acabi l'any.

Articles Relacionats:

26/10/2010 Màrius Torres protagonitza la gala d'entrega dels Premis Literaris de Lleida

24/10/2010 Homenatge al poeta Màrius Torres al Correllengua

Arxius:

simposi_mt1_triptic.pdf (177 Kb)

tornar
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La UdL edita facsímiles de los tres primeros
compendios de poesía de Màrius Torres

Lleida - Francesc Guillaumet  2010-11-04

Joan Sales recogió en la edición de Coyoacán las poesías que Màrius Torres
quiso que fueron las definitivas de su obra literaria. Pero anteriormente, el
poeta de La ciutat llunyana ya había recopilado tres compendios poéticos
que, aunque no forman parte de su corpus definitivo, se han reeditado en
tres ediciones facsímiles que se entregarán hoy durante el primer Simposi
Màrius Torres que se celebra en la UdL.

El profesor Joan Ramon Veny, impulsor del
simposio con la Càtedra Màrius Torres de la UdL,
explicó que la primera compilación de poesía
realizada por Màrius Torres se remonta a 1927.
Incluye las poesías que el autor realizó hasta
1929 y que tituló Primers poemes. La segunda
recopilación de versos está fechada en 1934 y se
titula Música de cambra i altres poemes,
mientras que el tercero la realizó ya en el
sanatorio de Puig d’Olena en 1936 y la dedicó a
Mercè Figueres, la Mahalta de sus poemas.
El profesor Veny explicó que con esta edición
facsímil, agrupada en una carpeta, se pretende
dar una visión menos “estática” de la obra de
Màrius Torres, puesto que el conocimiento de su
creación gira en torno a la edición de Coyoacán
–la canónica– publicada por Joan Sales en el exilio. Veny argumenta que en las
ediciones que Ariel realizó de la obra de Màrius Torres a partir de 1953 se publicaron
estos poemas a modo de apéndice, por lo que la mayoría ya se conocen. De todas
formas, Veny dijo que aunque Màrius Torres eligió en su última etapa los poemas
que quería que se publicasen, la coedición de la UdL y el Aula Màrius Torres ofrece
una visión de los poemas que para el autor también fueron importantes en otras
etapas.
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La UdL acull el I Simposi

Màrius Torres
 
Andratx Badia Escolà
 
L'Edifici del Rectorat de la Universitat de
Lleida (UdL) va ser la seu del I Simposi
Màrius Torres, celebrat els dies 4 i 5 de
novembre  i  organitzat  per  la  Càtedra
Màrius Torres,  que es va presentar  en
l'acte  inaugural.  Aquest  ha  sigut
l'homenatge acadèmic a un dels poetes i
intel·lectuals catalans més universals en
l'any  del  centenari  del  seu naixement.
La  primera  edició  del  Simposi,  però,
volia focalitzar la seua atenció en l'estudi
i la difusió de les altres facetes que ell
assajà.  Les  primeres  aportacions  van
servir  per configurar el  context històric
en què va viure l'autor, sobretot ens els
àmbits  del  teatre  i  de  la  música.  A
continuació,  es  va  incidir  en el  Màrius
Torres traductor i en les traduccions de
la  seua  obra  que  hi  ha  en  curs  a
diferents idiomes.  El  divendres al  matí
es va fer una aproximació a la pràctica
de  la  narrativa  breu  i  també  a  la
dietarística  a  partir  de  l'estudi  del
«Dietari  íntim»,  inèdit.  Finalment,
diversos  escriptors  actuals  van discutir
sobre la vigència de Torres i la màxima
especialista  en  el  poeta,  Margarida
Prats, va apropar-se a la recepció de la
seua  obra.  Un esdeveniment  necessari
en  l'Any  del  poeta  lleidatà  que  va
comptar amb un públic nombrós i fidel,
amb unes aportacions de nivell i amb la
novetat  que  totes  les  sessions  es  van
poder  seguir  en  directe  per
"livestreaming".

Enquesta

 Pregunta de la
setmana:

"Quina ha de ser la
llengua preferent de
l'administració?"

 Votacions:

El català.

L'aranès.

L'espanyol a
Espanya i el francès a
França.

 
Votar

 Resultats:

El català.

89%

L'aranès.

11%

L'espanyol a Espanya i
el francès a França.

0%

Els horitzons de
Patrick Modiano

 

Menorca celebra la
VI Fira del Llibre en
Català

 

Centenari Casellas

   

Andratx Badia Escolà Andratx Badia Escolà
Lluís Domènech i
Thomas

   
L'última  novel·la  de  Patrick
Modiano planteja com a única
fugida  de  l'esclavitud  del
record  la  mirada  cap
endavant, cap al futur, posant
la  meta  en  «L'horitzó»,  títol
de  l'obra.  Però  en  aquesta
fugida  sovint  es  produeixen
trobades fortuïtes amb altres
perseguits  en  qui  ens
refugiem  momentàniament
fins  que  l'un  o  l'altre
desapareix. Això és el que els
passa  als  protagonistes,  en
Bossmans  i  la  Margaret  Le
Coz,  assetjats  de  manera
obsessiva per la seua mare i
per  en  Boyaval,
respectivament.  La  tècnica
narrativa de l'autor es basa en
els  buits  de  la  intriga  que
produeixen  els  silencis  i  els
secrets,  que fan que tinguem
la sensació de moure'ns en un
terreny  pantanós  i  ple  de
boira. La mateixa inseguretat
en què es mou en Bossmans
per entre els seus somnis i els
seus  records  fins  que
aconsegueix  retrobar-se  a  ell
mateix,  quaranta  anys
després,  buscant  la  Margaret
pels  carrers  de  Berlín:
«Aleshores  en  Bossmans  va
pensar  que  el  desti  insisteix.
Us trobeu dues o tres vegades

Aquest  cap  de  setmana  ha
tingut  lloc  a  Ciutadella  la  VI
Fira  del  Llibre  en  Català,
organitzada  pel  Consell  de
Menorca  amb la  col·laboració
de l'Ajuntament de la localitat
i el Govern de les Illes Balears
i a la qual s'hi han sumat nou
llibreries de l'illa. Al llarg dels
dos  dies,  s'han  destacat  no
només  els  llibres  de  i  sobre
Menorca  sinó  obres  de  la
literatura universal,  amb una
preferència  cap  al  sector
infantil  i  juvenil,  els  nous
lectors  que  representen  el
futur del mercat editorial.  Els
actes  paral·lels  a  aquesta
festa de la nostra llengua han
comptat  amb  diverses
presentacions  de  llibres  com
ara la que es va fer dissabte
al  capvespre  del  volum
recentment  aparegut  «Veus
de  la  nova  narrativa»
(Empúries)  o  bé  les  dues
taules  rodones,  l'una  sota  el
títol «El batec de la literatura
catalana,  avui»,  amb  la
participació  de  Ponç  Pons,
Maite  Salord  i  Pau  Faner,  i
l'altra  organitzada  per
l'Associació  d'Escriptors  en
Llengua  Catalana.  El  llibre
més venut de la Fira ha sigut
la  novel·la  «Els  herois  de  la

El dos de novembre de 1910,
Raimon Casellas es va llençar
a  les  vies  del  tren  quan
passava per l'estació de Sant
Joan  de  les  Abadesses.
L'escriptor,  periodista,  crític  i
col·leccionista  d'art,  va
escriure  a  publicacions  com
«L'avenç», «La vanguardia» o
«La  veu  de  Catalunya»;  va
ser,  al  costat  d'altres  autors
com  Rusiñol,  impulsor  del
Modernisme  literari  a
Catalunya,  i,  de  fet,  la  seva
obra  «Els  sots  feréstecs»  es
considera la  primera novel·la
del  Moviment.  En  plena
maduresa, però,  els incidents
durant la Setmana Tràgica, en
què fou disparat per error, les
seves desavinences amb Prat
de  la  Riba  i  la  sensació
d'haver  estat  desplaçat  pel
Noucentisme,  li  van provocar
una crisi nerviosa que el portà
al  suïcidi.  Després  d'anys
d’oblit,  afortunadament  avui
l'autor  disposa  d'una  placa
commemorativa i  d'un carrer
amb el  seu nom al  poble  on
va perdre la vida.
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amb la mateixa persona. I  si
no parleu amb ella, pitjor per
a vosaltres». 

nit» de Josep Maria Quintana.
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