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acaba l’any del cente-
nari del naixement
del poeta Màrius Tor-
res. I ho fa tot coinci-

dint amb l’aniversari del seu
traspàs, esdevingut un ja re-
mot mes de desembre. Amb
Joan Vinyoli o Josep Palau i Fa-
bre, l’autor d’un vers tan ple de
sensibilitat com “i tota vida és
camí de soledat”, forma part de
la meva educació en un sentit
ben ampli: sentimental, literà-
ria i, en definitiva, íntegra pel
que fa a l’escala de valors que
configura el conjunt de la seva
obra. No podia, doncs, deixar
de reivindicar un llegat que, en
el meu cas, considero part ca-
nònica de la nostra literatura.

QUÈ M’HA ENSENYAT Màrius
Torres? Quina és l’experiència
que salla una obra tan breu
com intensa? Parteixo del su-
pòsit que un poeta –i no parlo
de qualsevol poeta– té el do de
veure allò que la resta no ve-
iem. I que el nostre aede, en re-
clusió al sanatori de Puig d’Ole-
na d’ençà l’any 1935 a causa
d’una tuberculosi que mai sa-
nà, traspassava la mateixa ma-
tèria de les coses fins a abastar-
ne el cor. És així que Torres ex-
plora el seu pesar i, en tant que
el poetitza, m’endinsa en una
idea renovada del dolor. No en
fa apologia: ben bé hi llisca mot

S’
a mot. Com explica la Margari-
da Prats, n’extreu la matèria
primera de la seva poesia, però
sense rabejar-s’hi ni caure en
l’autocomplaença.

“SEMPRE EN LA FOSCA hi ha una
cosa clara...”, s’expressa el poe-
ta. És la síntesi que cerca una
solució a la dialèctica entre
pols oposats. Com quan escriu:
“Si no estigués trist, res no fóra
tan bell”, en un combat al quest
de la bellesa –com confessa en
una carta a Carles Riba– per on
transiten els diferents estats
d’ànim que dibuixen la seva
personalitat creadora. A Puig
d’Olena, conscient de la mort
que li ronda, el poeta transfor-
ma la realitat i opta pel simbo-
lisme en comptes d’inclinar-se
per una proposta estètica més
experiencial. En una carta diri-
gida a la Mercè Figueras –la
Mahalta de les seves cançons–,
ho explica així: “Perquè crec
que tota la meva poesia és més
aviat inventada que viscuda.”

VAL A DIR QUE LA MALALTIA va
conferir al poeta una sensibili-
tat fora mida. I tanmateix, si
bé el conhorta, l’ofici poètic
prepara al poeta per rebre la
mort. Un aprendre a morir, en
termes humanistes, que troba
en la figura poètica de la “tene-
bra clara” una constant per

bastir les contradiccions amb
què l’esperit encara el seu pro-
pi destí. Un esperit omnipre-
sent, que, tot s’ha de dir, oscil-
la entre la gravetat del seu pes i
l’excés de fragilitat.

LES IMATGES POÈTIQUES són dià-
fanes: la tristor com a estat axial
d’ànim o la finitud que marca
cap a l’infinit l’horitzó del poeta.
Amb tot, i torno a glossar la Mar-
garida Prats, l’autor de “Dolç
àngel de la Mort...” opta per tan-
car l’arquitectura del poema. Jo
sempre he cregut que sense lí-
mits no hi ha art. Per tal com
aquesta limitació facilita al
creador de manifestar el seu ge-
ni i l’obliga a despuntar. En
aquest sentit, una lectura aten-
ta de l’obra completa de Torres
sembla indicar com si el poeta
hagués trobat la forma justa per
a cada vers. Això sí: havent pas-
sat de manera prèvia pel filtre
del sentit, en atorgar el mot ex-
acte al sentiment precís. Tot
amb tot, el poeta vol transcen-
dir la forma que tant anhela
quan, en un dels més bells poe-
mes, com qui mormola, reco-
neix: “Tenim set d’existir més
enllà de les formes...”

RELLEGINT MÀRIUS TORRES em
retrobo amb l’experiència de
copsar un dels grans poetes euro-
peus sorgit en el si del nostre país.
D’altra banda, ben clara s’expres-
sa la lliçó de la seva poiesis. En el
fons, Torres és un poeta vitalista
que projecta la seva veu poètica a
través i enllà de l’adversitat. I és
que si la nit fosca ens aclapara,
tots tenim uns límits per projec-
tar-nos fins a l’infinit.

“Dolç àngel de la Mort”

MARIUS TORRES ÉS UN DELS GRANS
POETES D’EUROPA SORGIT AL SI DEL
NOSTRE PAÍS

JORDI SÀBAT

EscriptorJordi Solà

“[Marius] Torres és un poeta
vitalista que projecta
la seva veu poètica a través
i enllà de l’adversitat”

L’Avui publicava aquest
diumenge una radiografia
de la societat catalana, es-
pectre que podem dissec-
cionar per parts. Una dada
irrefutable és el nombre
d’habitants, set milions i

mig, amb un 16% de po-
blació immigrant. Per al-
tra banda, podem consi-
derar que es tracta d’una
societat de classe mitjana
per elements com ara la
superfície dels habitatges,
d’entre 60 i 89 m2 en gai-
rebé la meitat dels casos, i
de 90 a 119 m2 en un
29%. Capes mitjana i mit-
jana alta enfront d’un 4%
d’elit que gaudeix de do-
micilis de 180 m2 o més.
Quant a la possessió de
béns durables, la TV se-

nyoreja totes les llars, i
demostra que als països
desenvolupats es creen
necessitats que van més
enllà de la mera subsis-
tència alimentària, la sa-
lut i l’educació. Per pobre
que se sigui, l’aparell au-
diovisual es té, ni que hagi
de ser en blanc i negre.

Una altra qüestió quasi
essencial correspon als
vehicles motoritzats, vist
que un 84% dels catalans
disposen d’automòbil (en
un 60% de primera mà),

mentre que un 15% van
en moto.

Quina dada grinyola en
aquesta radiografia?
Doncs la relativa a la ren-
da per habitant, xifrada
en 16.400 euros. És molt
probable que ens trobem
davant d’una errada, atès
que la renda per càpita
atribuïda a Espanya s’ele-
va a 35.000 euros. ¿Tan
pobres som els catalans
que fluctuem entre la ren-
da de la República Xinesa
(país emergent encara en

precari) i la de Líbia? Ens
manca un millor finança-
ment, però no fins a
aquest punt.

En l’aparat concernent
a la identitat i reflectit en
l’ús que es fa de la llegua,
els resultats indiquen que
l’idioma propi es troba en
una situació fràgil, ja que
a casa no el parlen ni la
meitat de la població
(48%); a la feina un 55%
(probablement a les insti-
tucions públiques), i amb
les amistats només un

41%. És clar que el bilin-
güisme s’exerceix en tots
tres àmbits, sobretot amb
els amics, sense que s’es-
pecifiqui, però, quina és la
parla preeminent.

¿Els resultats de les re-
cents eleccions ratifiquen
aquests components de la
societat catalana? Potser
sí quant al perfil de classe
mitjana més o menys apo-
sentada, i potser també
quant als vots que van a
parar a partits de vena
espanyolista.

Catalunya, país de classe mitjana
Eulàlia Solé
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