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a celebració del centenari del
naixement de Màrius Torres
(Lleida, 1910 - Sant Quirze Sa-

faja, 1942) ha estat un èxit rotund, i
indubtablement marcarà un abans i
un després en la recepció de l’obra
d’aquest poeta tan preuat i singular.
Ara bé, l’aportació més original hau-
rà estat, amb tota certesa, la reunió i
publicació de les seves versions
poètiques en un sol volum, titulat
Màrius Torres tradueix i publicat per
l’editorial nounada Alfazeta, amb
seu a Lleida.

El volum, elegant, auster i pulcre,
consta de 174 pàgines, en edició
sempre bilingüe, i aplega les traduc-
cions de Torres de seleccions de
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poesia anglesa, francesa, portugue-
sa i provençal fetes entre el 1939 i el
1942. El text de les 39 versions cata-
lanes i els corresponents originals en
quatre llengües ha estat fixat i anotat
per Miquel Àngel Aguado i Txema
Martínez Inglés. Màrius Torres tra-
dueix té un interès extraordinari des
de diversos punts de vista. En pri-
mer lloc, aquestes versions ens obli-
garan a alterar per sempre més el
perfil literari del nostre poeta. A par-
tir d’ara l’haurem de tenir en compte
quan evoquem la gran nòmina de
poetes traductors moderns: Mara-
gall, Riba, Manent, Bartra...

Després, ens trobem davant d’un
document de primer ordre sobre els

interessos literaris de Màrius Torres,
interessos que dibuixen un nodrit
arc cronològic que abasta la poesia
medieval (trobadors, Cardenal i
Raudel), renaixentista (Ronsard, Du
Bellay), barroca (Jonson, Milton, Ra-
cine, Corneille), romàntica (Chénier,
Burns, Wordsworth, Keats, Shelley),
tardoromàntica (De Musset, Teixeira
de Pascoes) i simbolista (Valéry). I
paral·lelament hi ha un gran ventall
d’estils (líric, narratiu i dramàtic), de
formes (cançons, sonets, odes...) i
de tons (celebratori, dramàtic, refle-
xiu...). La representativitat dels poe-
mes versionats ens ha de fer veure
millor la diversitat dins la producció
original de Torres.

I finalment hem de parlar del gran
valor artístic d’aquests textos. És in-
teressantíssim veure com el nostre
poeta traductor llegeix els textos
que versiona, perquè tota gran tra-
ducció comença amb un exercici de
lectura. Màrius Torres empra dife-
rents estratègies que oscil·len entre
la literalitat i l’adaptació.

També és interessantíssim obser-
var com Torres enriqueix la llengua,
forçant-la una mica per tal d’acomo-
dar les diferents veus alienes. I no
cal dir que és tota una festa per a la
sensibilitat resseguir els vincles pro-
funds que existeixen entre les ver-
sions de Torres i els seus poemes
originals. Una petita gran joia. ❋

Màrius Torres, poeta traductor
Poesia D. Sam Abrams

a feliç coincidència de la sortida de
la biografia definitiva i l’exposició a
l’Arts Santa Mònica dedicades a

Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) no fan
més que confirmar dues coses: ara i aquí
la figura i el llegat del “poetaavanguardis-
tacatalà” ha de ser tinguda per imprescin-
dible dins la literatura catalana; i a qui li ha-
gi passat per alt o no n’estigui convençut,
cal que s’encamini necessàriament cap a
aquests dos materials fonamentals –bio-
grafia i exposició– que s’han abraçat en el
temps.

La biografia la signen dos destacats es-
pecialistes en Salvat –Ferran Aisa i Mei Vi-
dal– que ara han volgut abocar en aquest
immens volum –no només en sentit físic–
nous documents al voltant del poeta. La
feina que s’hi presenta és acurada i ex-
haustiva. Amb nombrosos articles de Sal-
vat, d’altres autors, de cartes, de poemes,
els autors aconsegueixen dibuixar afinada-
ment el perfil polièdric i la trajectòria vital,
política i literària de l’“home entusiasta”.
És molt interessant el traç precís que fan
de l’evolució de Salvat: des de l’infant po-
bre autodidacte, el rebel que signa Gorkia-
no i fa d’agitador socialista i de les mas-
ses, l’anarquista, el llibertari i el militant de
la “divina acràcia” fins al ”poetaavanguar-
dista”, l’editor, l’independentista, l’enamo-
rat de la vida, el pare entregat i el malalt
que continua cridant la llum.

Dins el viure vertiginós i fulgurant de
Salvat, la biografia aporta les dades neces-
sàries per entendre els diferents graons
d’aquesta evolució, de la mà de la descrip-
ció justa del context remogut de cada mo-
ment. Sobresurt el paper que tenen amis-
tats literàries i mentors clau. És el cas
d’Eugeni d’Ors –que el recomana a les Ga-
leries Laietanes, on s’encarregarà de la

L secció de llibreria, i després de l’editorial–,
Santiago Segura –propietari d’aquestes
galeries–, els escriptors Tomàs Garcés,
J.V. Foix, Josep M. Junoy i Joaquim Fol-
guera, els pintors Torres-García i Barradas
i el benefactor Lluís Plandiura, que coste-
jarà bona part dels sanatoris on ha d’anar
a causa de la tuberculosi que el portarà a
la tomba amb només 30 anys.

Les úniques objeccions al llibre anirien
per alguns errors d’edició i lingüístics, al-
gunes repeticions innecessàries i la falta
d’un índex de noms que arrodoniria una
obra de referència com aquesta. El vo-
lum, però, demostra fins a resultar verita-
blement impactant el caràcter, o millor,
militància subversiva i trencadora de Sal-
vat, l’autoexigència artística d’anar sem-
pre més enllà, però trepitjant sempre
contingut i molla, l’embranzida que el be-
lluga i el sentit de l’humor, en part soter-
rats probablement per la seva mort pri-
merenca. En són prova la gran quantitat
de manifestos que llança, però també una
obra poètica escrita sucant la ploma al
cor: el seu darrer llibre, Óssa menor, és
trobat sota el coixí del llit de mort i editat
pòstumament.

A l’Arts Santa Mònica l’exposició re-
passa d’una manera atractiva aquests
grans trets del traç de Salvat, i alhora, en-
senya la petja que deixa després de la se-
va mort, durant dècades, en els artistes
ulteriors. El catàleg de la mostra recull la
interessant documentació que s’hi re-
uneix i també els tres projectes artístics al
voltant del poeta que s’hi exhibeixen. Es
completa amb textos d’especialistes que
posen el focus sobre les diferents facetes
de Salvat. Facetes que inviten a llegir-lo
com cadascú prefereixi, i encara més: a
tornar-lo a llegir i recollir-ne la torxa. ❋

Assaig Anna Ballbona
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