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Màrius Torres

El dia 22 de desembre de l’any 1935, ha-
vent estat diagnosticat d’una tuberculo-
si que en aquell temps encara no tenia 

cap remei, Màrius Torres va entrar al sanato-
ri de Puig d’Olena (ara al Moianès; s’hi arri-
ba per Sant Quirze Safaja), i hi va restar fins 
a la seva mort, el 29 de desembre de 1942. El 
sanatori havia estat creat gràcies a la muni-
ficència de Maria Planas, que va morir el 1971, 
i que, pel que van dir-me, va obtenir recursos 
generosos del fundador del negoci de perfu-
meria de la família Puig per aixecar l’edifici, 
sumptuós. 

Mentre Torres residia al sanatori va escla-
tar la Guerra Civil Espanyola, i el seu pare i ger-
mans van haver d’exiliar-se a França. Només 
una germana, que em consti, va tornar clandes-
tinament per acompanyar el germà quan ja es 
moria. Aquest aïllament potser va determinar 
que Torres –un dels més grans poetes en llen-
gua catalana de la primera meitat del segle 
XX–, conegués i s’enamorés d’una altra malal-
ta, Mercè Figueras, a la qual va adreçar unes 
cartes que estan publicades, Cartes a Mahal-
ta (Club Editor, 2017), gràcies als bons oficis 
del hereus de Joan Sales i Núria Folch, que van 
ser presentats al poeta al sanatori. 

La casa va tancar el 1954, després que l’es-
treptomicina comencés a convertir la tuber-
culosi en una malaltia llarga, de vegades crò-
nica, però no mortal. Al cap d’uns quants anys 
es va convertir en un centre residencial per 
a criatures desvalgudes, i ara ho és per a nens 
i nenes “difícils”: així ho deia la germana Isa-
bel, dominica, una de les cinc o sis monges, to-
tes menudes, que encara practiquen la caritat 
(i la paciència) en aquell lloc. 

Un hi va pujar per amor a la poesia de Mà-
rius Torres: l’habitació on va morir és la nú-
mero 10, que en algun moment va ser mobla-
da de la mateixa manera que el poeta la de-
gué veure durant aquells anys de malaltia. La 
germana Isabel, sol·lícita, l’hi va mostrar fora 
d’hora, amb la promesa del visitant que rebria 
una bona propina. (La va rebre.) 

Visitar la cambra en què ha mort una per-
sona que un estima és una experiència que no 
s’oblida: les restes de Màrius Torres reposen 
al cementiri de Sant Quirze; tots els objectes 
inanimats que van ser l’escenari de la vida del 
malalt encara són on eren: el llit de mort, un 
escriptori, una tauleta, una cadira, una ma-
leta per a pocs anys de vida... I el visitant té la 
impressió que un home va desaparèixer 
d’aquest món, però que uns objectes somorts 
guarden ara tota la vida d’ell concentrada en 
llur serena materialitat i delicat silenci.!
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La guerra 
no s’acaba mai

Silencis que fan mal 
i activitats humanes 
que són inhumanes 
Les dones també pateixen la guer-
ra. Però la història de la guerra fe-
menina, de les guerres femenines, 
és desconeguda. “Tot el que conei-
xem de la guerra, ho sabem a par-
tir d’una veu masculina –observa 
Svetlana Aleksiévitx–. Tothom és 
presoner de les representacions 
masculines de la guerra, de les sen-
sacions masculines. I les dones ca-
llen”. Callen tant que, quan parlen, 
no solen explicar la seva guerra,  
sinó la dels homes. 

La guerra de les dones no la co-
neix ningú i sembla que no hagi 
existit. “La guerra femenina té uns 
colors, unes olors, una llum i un es-
pai propis –afirma Aleksiévitx, pre-
mi Nobel de literatura del 2015, en 
el llibre La guerra no té cara de do-
na (Raig Verd), traduït per Miquel 
Cabal Guarro–. Té paraules pròpi-
es. No hi ha herois ni gestes incre-
ïbles, només hi ha persones que 
porten a terme una activitat huma-
na que és inhumana. I no hi patei-
xen només elles (les persones!), si-
nó també la terra, els ocells i els ar-
bres. Tot allò que viu amb nosaltres 
a la terra. Tot pateix sense dir res, 
cosa que encara és més terrible”. 

“Que què en recordo? Què em va 
quedar gravat? Doncs el silenci, el 
silenci extraordinari dels pavellons 
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on hi havia els ferits greus… els més 
greus”, relata un dels testimonis 
d’aquest llibre, fet de veus de dones 
russes que van lluitar a la Segona 
Guerra Mundial. El silenci és dolo-
rós com un bombardeig. I el pitjor 
de la guerra potser no és morir-hi.  

La solitud immensa 
dels qui han estat 
tan a prop de la mort 
 
Aleksiévitx no ha fet la guerra, pe-
rò l’ha acabat entenent: “Sens dub-
te, el mal és temptador. És més hà-
bil que el bé. Més atractiu. Cada ve-
gada aprofundeixo més en el món 
il·limitat de la guerra, i la resta de 
coses han quedat mig somortes, 
s’han tornat més ordinàries que 
d’ordinari. El món de la guerra és 
grandiós i predador. Ara entenc la 
solitud de la persona quan en torna. 
Com si vingués d’un altre planeta o 
de l’altre món. Té un coneixement 
que els altres no tenen i que només 
es pot adquirir a la vora de la mort”. 

Els veterans no poden 
tornar a la vida civil 
així com així 
 
Intentar entendre la guerra és una 
obligació moral. Ho sosté el psicòleg 
James Hillman (1926-2011) en el lli-
bre Un terrible amor por la guerra 
(Sexto Piso, traducció de Juan Luis 

de la Mora). Perquè la guerra forma 
part de la condició humana. “Pen-
sem en termes de guerra, ens sen-
tim en guerra amb nosaltres matei-
xos i, sense saber-ho, pensem que la 
depredació, la defensa territorial, la 
conquesta i la interminable batalla 
de formes antagòniques són la ba-
se de l’existència”. La guerra ens ve 
donada per defecte, ens defineix 
més del que voldria admetre el paci-
fista que portem dintre.  

Ho va dir Hobbes: la guerra és 
l’estat natural de l’home. A Guerra 
i pau, Tolstoi es pregunta pel sorgi-
ment de la guerra, pel motiu pel qual 
comencen a matar-se entre si mili-
ons de persones, i conclou que la 
guerra està regida per una mena de 
força col·lectiva que va més enllà de 
la voluntat individual. Hillman de-
fensa que, si això és així, el que cal és 
imaginar la naturalesa d’aquesta 
força col·lectiva. Si la guerra és nor-
mal, ¿és perquè està enquistada en 
la naturalesa humana o perquè és 
inherent a les societats? 

La guerra no s’acaba ni quan es 
canta victòria. La guerra, ja sigui li-
teral o metafòrica, va a la seva. Els 
veterans de guerra no poden rein-
corporar-se a la vida civil com si res, 
estan condemnats a conviure amb 
uns fantasmes que, lluny de quedar 
enrere, són part del seu present i del 
futur que els queda. L’objectiu de la 
guerra és perpetuar-se, i a fe que 
se’n surt la mar de bé. La guerra 
sempre guanya.!
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Potser val més que assumim una veritat incòmoda: la guerra 
 té vida pròpia i està més disposada a matar que a morir


