
  
II Simposi Internacional Màrius Torres  Primera circular 
(Lleida, 26-27 d’octubre de 2017) 
 
Justificació 
El 2017 se celebren dues efemèrides estretament relacionades amb la vida i l’obra de Màrius Torres: el 
setanta-cinquè aniversari de la seva mort (Puig d’Olena, 1942) i el setantè de la publicació de la primera 
edició de les seves Poesies (Coyoacán, Mèxic, 1947). En el marc d’aquestes commemoracions, la Càtedra 
Màrius Torres de la Universitat de Lleida convoca el II Simposi Internacional Màrius Torres, que ha de 
servir per aprofundir en la figura de l’escriptor lleidatà i també en la creació literària catalana dels 
primers cinquanta anys del segle passat.  
 
Seu i dates del Simposi. Inscripcions 
El II Simposi Internacional Màrius Torres tindrà lloc a la seu de la Facultat de Lletres de Universitat de 
Lleida, durant els dies 26 i 27 d’octubre de 2017. L’assistència a les sessions serà lliure i gratuïta; per 
obtenir-ne un certificat caldrà haver abonat el preu de la inscripció (50 €; estudiants i jubilats: 25 €), que 
inclourà una de les publicacions del Simposi i el volum d’actes. 
 
Línies temàtiques del Simposi 
I. Noves lectures de Màrius Torres. Poesia, narrativa i teatre. Les traduccions. Els articles periodístics. 

L’epistolari. Poètica. Recepció de l’obra literària. Didàctica de la seva obra. Màrius Torres, avui. 
II. Arts i literatura catalana durant el període d’entreguerres (1914-1945). El diàleg entre les arts i la 

literatura: influències, inspiracions, transvasaments, filiacions, recreacions... 
III. Influències i confluències en la poesia catalana de la primera meitat del segle XX. El llegat anglès. El 

simbolisme francès. La tradició medieval. El món oriental. Altres influències i confluències. 
 
Treball científic 
1. Conferències plenàries. Hi haurà una conferència inaugural i una de clausura. 
2. Una taula redona i un diàleg. 
3. Comunicacions. Es podran presentar comunicacions de 15 minuts de durada sobre qualsevol de les 

línies temàtiques proposades. Se n’haurà de trametre un resum (d’una llargada d’entre una pàgina i 
dues) al Comitè Organitzador (catedramariustorres@gmail.com) abans del 30 d’abril de 2017. El 
Comitè farà pública la llista de comunicacions admeses el 31 de maig de 2017 al web del Simposi.  

 
Programa 

Dijous 26, matí: Acte inaugural i conferència inaugural. Comunicacions (sèries I i II) 
Dijous 26, tarda: Comunicacions (sèrie III). Taula redona. 
Dijous 26, vespre: Espectacle literari. 
Divendres 27, matí: Comunicacions (sèries IV i V). La Lleida de Màrius Torres: ruta literària. 
Divendres 27, tarda: Diàleg. Conferència de clausura. Cloenda del Simposi. 

 
Dades de contacte 

Càtedra Màrius Torres - Universitat de Lleida Correu-e:: catedramariustorres@gmail.com 
Plaça Víctor Siurana, 1 – 25003 Lleida web: www.catedramariustorres.udl.cat/links/simt.php 

 
Comitè organitzador 
Josep Camps (UOC), Salvador Escudé (Dep. Ensenyament), Enric Falguera (UdL), Imma Farré (UOC), 
Meritxell Guimet (Dep. Ensenyament), Xavier Macià (UdL), Jordi Malé (UdL), Margarida Prats (Univ. de 
Barcelona) i Joan Ramon Veny (UdL). 
 
Comitè científic 
Denise Boyer (Univ. Paris-Sorbonne), Ferran Carbó (Univ. de València), Dominic Keown (Univ. of 
Cambridge), Margalida Pons (Univ. de les Illes Balears), Margarida Prats (Univ. de Barcelona), Patrizio 
Rigobon (Univ. Ca’ Foscari Venezia) i Magí Sunyer (Univ. Rovira i Virgili). 


