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n uns instants de 1908, la història
de la burgesia britànica va canviar.

Ho afirma Quentin Bell a l’extensa i do-
cumentada biografia de la seva tia, Vir-
ginia Woolf. On ell escriu «burgesia bri-
tànica», nosaltres suggerim llegir-hi
«cultura occidental». Feia pocs anys que
havia mort la reina Victòria. També ha-
vien mort els pares de les germanes Va-
nessa i Virginia, que aleshores ja s’ha-
vien traslladat al barri londinenc de
Bloomsbury. Aquell dia ja era fosc. Vir-
ginia Woolf parlava, i la seva germana
l’escoltava davant la xemeneia. De sob-
te, es va obrir la porta i va entrar Lytton
Strachey, que aleshores era tan sols un
jove prometedor. Es va fixar en una taca
del vestit de Vanessa i va preguntar: «Se-
men?».

Semblava impossible que una paraula
com aquella es pogués pronunciar amb
tanta naturalitat. Després del desconcert,
les dues damisel·les van esclatar a riure, i,
segons el diari de Virginia Woolf, «totes
les barreres de reticència i reserva van
caure». Als vint-i-sis anys, la futura es-
criptora descobria que es podia parlar de
sexe en públic. Precisament aquesta lli-
bertat de conversa va ser una de les ca-
racterístiques del grup de Bloomsbury.
Per referir-se a l’orientació sexual de Lyt-
ton Strachey i dels seus amics, les germa-
nes feien servir un terme bíblic contun-
dent: «La paraula sodomita no estava
mai gaire lluny dels nostres llavis», escriu
Virginia al seu diari.

Un segle després, la sexualitat és dels
pocs camps semàntics autènticament
transversals, ja que impregna el vocabu-
lari dels diferents sexes, les diferents clas-
ses socials i les diferents generacions,
amb els mínims matisos sociolingüístics
que dicten els hàbits de cada col·lectiu.
Actualment, ningú no s’estranya que el
sexe –o, si voleu, el seu correlat cultural,
l’erotisme– sigui la salsa que condimenta
la ficció, la publicitat, l’art, la conversa i
la vida social en general. Resulta tempta-
dor, tanmateix, imaginar el que devia
sentir aquella noia criada en un món
d’el·lipsis i d’eufemismes quan aquella
nit de primavera, o potser d’estiu, Lytton
Strachey, fill d’un tinent general, graduat
al Trinity College de Cambridge, especia-
lista en literatura francesa, va tancar,
amb una sola paraula, l’era victoriana, i
en va obrir una altra que sembla lluny de
tancar-se.

E
El final d’una era
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enia aquest llibre a punt per a la lec-
tura. Llavors el poeta Jordi Pàmias
em va fer adonar de l’excel·lència

d’un dels fragments continguts aquí. Es
tracta del començament d’una carta de Mà-
rius Torres a Joaquim Gili, del 10 de desem-
bre de 1942: «Vaig eixorivir-me bastant, al
Mas, i en resum puc dir que si no du el verí a
la cua com els escorpins, 1942 haurà estat
un any bastant bon minyó per a mi.» Per
desgràcia, aquell any duia el verí a la cua: el
poeta va morir només dinou dies més tard
d’haver escrit allò.

Jordi Julià i Pere Ballart, dos estudiosos
molt competents, han tornat a oferir-nos el
fruit d’una feinada ingent i important. Les
coses tal com són és, ara com ara, l’estudi més
complet per començar a conèixer la figura
intel·lectual de Màrius Torres; una figura
que, després de la lectura del llibre, haurem
de convenir que és eminent. Cal, doncs, po-
sar aquesta obra costat per costat de l’edició
de les seves Poesies, firmada per Margarida
Prats Ripoll, i d’algunes aportacions re-
cents, molt valuoses, com les Versions de poe-
sia europea per Màrius Torres, del mateix tàn-
dem Ballart-Julià.

Es definia com a «aquesta cosa absurda:

T

«Les coses tal com som» és una magnífica antologia de la seva
obra teòrica que conforma un retrat molt ambiciós del poeta
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un poeta líric». Però és evident que, a des-
grat de la seva curta existència, va tenir
temps de sentir-se atret per disciplines di-
verses, ultra la de la poesia, i va dir-hi la seva,
sovint amb una gran lucidesa (és el cas, per
exemple, de les seves opinions sobre músi-
ca; amb la dels versos, l’art que preferia).
Aquest llibre és el testimoni més rotund
d’això que dic. Està format, sobretot, per
cartes que va adreçar a unes quantes perso-
nes molt pròximes: la seva amiga Mercè Fi-
gueras, Joan Sales, el seu germà Víctor, Joa-
quim Gili... Com indiquen els curadors, les
pàgines presents donen compte de l’«evolu-
ció del pensament de Torres». Han dividit el
material en set parts de caràcter temàtic: de
la política a la moral, de l’estètica al pensa-
ment, de la natura a l’amor, de l’espirituali-
tat a la poesia.

En resulta un retrat molt viu del poeta,
que es vol antisentimental: «Procuro fugir
–escriu a Mercè Figueras– de totes les coses
que toquen el vocatiu del cor, com tu dius.»
Gens amic, tampoc, de la nostàlgia: «És con-
tra natura de voler viure en el passat, i ali-
mentar-se de records és com aquell que viu
només de conserves.» Ara blasma el doblat-
ge cinematogràfic, adés apunta intuïcions

El pensament de
Màrius Torres
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«AGULLETA I FIL DE VINT»
Autors: CARRERA & CARRERA
Editorial: TRABUCAIRE
Pàgines: 110
Preu: 10 €

Agulleta i fil de vint, una
novel·la de sèrie negra (seria
negra, en occità, com veureu a

la portada), ha estat escrita a quatre mans pels
germans Jacint i Esteve Carrera –professor de
literatura el primer i periodista el segon–.
Agulleta... passa a banda i banda de la frontera
seguint el fil de les investigacions d’un detectiu
atrevit i enamoradís.

«L’ESSÈNCIA DEL
CRISTIANISME»
Autor: ADOLF VON HARNACK
Traducció: JOSEP CASTANYÉ
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 272 / Preu: 21,50 €

Al fons de tot el treball de
signe teològic de Harnack hi

ha l’intent d’arribar al nucli més primigeni de
l’evangeli predicat per Jesús, per tal de poder
refer, després, l’evolució o les transformacions
que aquest evangeli ha experimentat en les
diverses configuracions culturals i socials on ha
arrelat.

LLIBRES
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Màrius Torres, amb algunes de les figures de
fang que modelava. / ARXIU

molt penetrants sobre música o pintura. De
Sales, abans de ser-ne amic, escriu: «És un
temperament ‘perillós’, que admiro, però
amb el qual no voldria lligar-me gaire» (no
ho va complir, per sort). Verlainià i baude-
lairià fins al moll de l’os, àvid lector, escriu
sobre l’amplitud del fenomen poètic: «Per-
què en un poema faig rimar trista amb mar-
xista el pare protesta i diu que és un pegat.»

La reflexió sobre la malaltia hi és present,
és clar, però no n’abusa: «La feina de malalt
[...] és una cosa que cal complir sense parlar-
ne.» Es refereix més aviat al sofriment:
«T’has fixat com són d’insuportables la ma-

joria de les persones que no han sofert mai?»
Les seves consideracions polítiques són les
d’algú que ha quedat a l’altre bàndol, al dels
vençuts. Hi ha desesperança pel rumb que
prenen els esdeveniments a Espanya. En
aquest sentit, gràcies a les cartes que s’en-
vien i al dietari que en Màrius va escriure per
a ell, hi ha una panoràmica emocionant i
molt suggestiva de la relació del poeta amb
el seu germà Víctor. Separats per la malaltia
del gran i, després, per la guerra: «I pensar
que tu no deus llegir ni el diari, i jo m’estic
ací, sense privar-me de res com un burgès del
bon temps, del seu bon temps.»

MÀRIUS TORRES
(Lleida, 1910 – Sant Quirze Safaja, Vallès
Oriental, 1942), poeta. Als 25 anys contreu la
tuberculosi i ha de passar la resta de la vida en
un sanatori. Escriu durant la Guerra Civil i la
immediata postguerra, i hi ha subjacent en els
seus poemes una simbiosi entre el sofriment
físic del dia a dia i el patiment col·lectiu de la
pàtria vençuda. La seva obra queda inèdita
fins a l’any 1947, en què el seu amic Joan
Sales publica, a Mèxic, el recull Poesies.

«LES COSES TAL COM SÓN»
Autors: JORDI JULIÀ I PERE BALLART (ed.)
Editorial: ACONTRAVENT
Pàgines: 502 / Preu: 24,50 €

El llibre, a cura dels professors Jordi Julià i
Pere Ballart, recull la prosa de Màrius Torres.
A través d’una recerca en les seves cartes,
dietaris i articles, apareix un intel·lectual
formidable, un home apassionat.
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«BONA NIT I BONA SORT»
Autor: JOAQUIM VALLS
Editorial: VIENA EDICIONS
Pàgines: 208 / Preu: 17,50 €

Partint del potencial natural
del nostre ritme biològic,
l’autor de l’èxit Buenos días y
buena letra proposa un mètode

pràctic i efectiu, basat en recents recerques
científiques, per cultivar, en el moment que
precedeix el son, les característiques
psicològiques que ens predisposen a la bona
sort, per descobrir talents naturals que
garanteixin l’èxit personal.

«EL MAPA I EL TERRITORI»
Autor: MICHEL HOUELLEBECQ
Traducció: ORIOL SÁNCHEZ
Editorial: EMPÚRIES /
ANAGRAMA
Pàgines: 352 / Preu: 21,90 €

Aquesta història està
protagonitzada per un fotògraf

d’èxit que té una complexa relació amb el seu
pare, arquitecte compromès, i que es veu
involucrat en un cas policial. Una novel·la negra
i laberíntica que tracta de l’art, els diners, l’amor,
el treball, la mort, i França, convertida en un
paradís turístic.

«SOMIANT AMB ALEIXA»
Autors: MERCÈ CLIMENT /
FRANCESC MOMPÓ
Editorial: L’ECLÈCTICA
Pàgines: 192 / Preu: 19,95 €

Aleixa és una noia que té un
atípic do heretat de les dones
de la seva família: quan algú

somia amb ella, ella somia el mateix. El que en
principi sembla un avantatge, aviat es convertirà
en un turment, quan, nit rere nit, Aleixa se
submergeix en la intensitat d’unes escenes
eròtiques on sempre és objecte de desig. Premi
de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida.
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