
Ningú que conegui Màrius Torres, ni que 
sigui superficialment, no en deixa de co-
nèixer també les seves particularitats vi-
tals: bàsicament, el seu republicanisme 
catalanista, la seva posició existencial 
de caire espiritualista, i la tuberculosi 
que, després de set anys d’estada en 
un sanatori on va escriure la majoria 
dels seus poemes, el portà a la mort. 
Hi ha autors en què l’obra i la biografia 
es presenten als lectors tan íntimament 
unides que gairebé cap d’ells no aborda 
els textos sense la consciència dels 
motius que els inspiraren i de les cir-
cumstàncies que els modularen.

Per això, si s’adverteix –no a les 
pàgines preliminars, sinó a la coberta 
del llibre– que “sense Màrius Torres 
en aquesta novel·la gairebé tot seria 
ficció”, aquells que coneixen i tenen en 
estima el poeta de les Cançons a Ma-
halta, sentiran l’interès d’endinsar-se 
en una recreació el protagonista de la 
qual, juntament amb les seves qualitats 
existencials, els resulta ben familiar.

Aquesta és la proposta de Rius 
paral·lels, la primera novel·la de Jordi 
Estrada.

Estructurada en quatre parts –en 
realitat, tres actes heterogenis–, la 
figura central del poeta es presenta, a 
les dues primeres, en un intens diàleg 
amb les persones que l’acompanyen 
els darrers dies i moments de la seva 
vida; a la tercera part, mitjançant la re-
producció parcial del seu dietari; i, a la 
quarta –acabat de morir–, en un festiu 
sopar de cap d’any on és ben present 
la seva absència.

Aquesta aparent heterogeneïtat de 
mitjans i registres, estrictament es 
redueix a una sola situació en la qual 
el punt de referència i l’eix en què tot 
gira és Màrius Torres. Tanmateix, qui 
aporta la major part de l’acció és el 
doctor Obac, no solament des del punt 
de vista mèdic i de gestió del sanatori, 

sinó com aquell que representa el pol 
més passional en un àmbit de si mateix 
llangorós, ple de limitacions, ple de pre-
vencions i, pel que fa a Màrius Torres, 
molt marcat per la seva espiritualitat. 
Tant li és assignada l’acció, que fins i 
tot les quaranta pàgines que reproduei-

xen el dietari (la veu directa del poeta), 
no es presenten com a tal veu pròpia, 
sinó com la lectura selectiva que en fa 
el doctor.

De fet, l’autèntic protagonista hauria 
pogut ser el metge que dirigeix el sana-
tori, un personatge que, dotat de més 
caracterització, ben bé podria passar 
de ser un antiheroi configurat a l’ombra 
del poeta, a convertir-se en l’autèntic 
heroi de la novel·la, el que concentra 
bona part de les tensions, el que re-
presenta el món ambigu i contradictori 
de l’exterior, el que pateix més que no 
guareix.

Probablement l’autor –partint de la 
justa admiració cap a Màrius Torres– ha 
convertit en protagonista l’home bo, 
íntegre; l’home de principis polítics, de 
projeccions espirituals i de comporta-
ments delicats, en comptes de dotar el 
doctor Obac del protagonisme que sem-
bla demanar el curs de la narració.

Però no tan sols és una qüestió de 
protagonisme, sinó que el fet d’haver 
centrat la narració en el poeta provoca 
l’assimilació d’un cert estil narratiu 
qualificat de ficció lírica que, sense 
menyscapte del seu valor poètic, car-
rega excessivament el text de mots 
i conceptes propis de la poesia sim-
bolista de Màrius Torres (l’àngel tan 
sols n’és l’exemple més evident). Dins 
un relat que conté molt dures reali-
tats (paral·leles, però també tallants), 
l’enyorament, la tendresa, la dolçor o 
els somnis rebaixen la força argumental 
d’un temps, d’un país i d’unes circums-
tàncies personals en què, sota la taula 
de salvació de la música i de la poesia, 
hi ha un abisme fosc i ofegador.

En qualsevol cas, la novel·la constitu-
eix un apreciable homenatge a Màrius 
Torres, a l’home i a la seva poesia, més 
enllà dels seus poemes més populars.

Són bastants les novel·les que situen 
l'acció en un sanatori. Jordi Estrada 
n'ha comprès molt bé l'ambient i les 
possibilitats dramàtiques i narratives. 
En aquest sentit, Rius paral·lels és una 
contribució interessant; això sí, com a 
text de ficció i com a creació de caràc-
ters s’ha d’admetre que no té tanta al-
çada com La muntanya màgica ni tanta 
profunditat com El mar.
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