P o e t e s €L*sílxiic i cl'a.-v-i].i
Avui rccordurcm a Marius Torres. P o d a , gran poeta d a h i r i d'avui.
D'ahir. pcrquc va ncixcr l'any I^IO i per a lu gcnt jove. laiiy 1910
es d'un preterit rabiós. Va morir niolt jove. ul cap de 31 anys.
despres d'una malaiiia llarga i avurrida. en un sanatori. Márius
Torres pero es un poeta d'avui, perqué la seva poesía és viva i té
la fortaicsa de la joveniut.
Pero avui deixarem que una veu mes autoritzada que la meva ens
parli de Míirius. La veu vibrant i ferma de Mn. Cardó en el prcfaci
que escrivi per al Ilibre de poenies de Marius Torres, que edita
Ariel Pany 1953.
Diu aixi:
Esíic (cinpíat de íiemanar perdó de lorbar el silenci amb qué hauriü
d'ésser acoUií un poeta, i mes un poeta tan íntim. tan nostre, que
potser. en díes clars. Vhauríem pressentit. endevinat.
reconeguf
d'aniuvi a la seva ¡iriínera apandó.
Un poeta, encara, que ens ve
del mes enlltt. í.'lorÍ<>sa supervivencia,
cantant ¡a wort amb un
"estuj>or il.luminai" jinament musical, que no te res de ¡a ntalenconia de Hécquer ni de la revolta ramüntica de (ioethe.
El dolí de lu vena inferior, que no podia deixar de brollar junt amb
rarribada de ¡a nostra poesia a la viriliíat. ha esiai precedit. en
gran parí deterniinai. per un esclaí universal.
— E n un altrc fragiiient Mn. C a r d ó diu:
Una primera lectura, adhuc llcugera, basta per cttnvenccr que la
seva preferencia pels temes interiors assenyaladament peí de la
niorl. no fou una resultan! de la malaltia que consumí la seva joventut. Ent'runt de la mort, pressentida de la vora. un jove superficial, per l'ort poeta que bagues estat. no hauria reaccionat greument i en forma cspccíficament religiosa, no que s'hagués trobat
dintre Tabast de la Biblia i de la Liturgia. No necessitava la malaltia per a cantar inieriorinent un poema que té intuícit)ns líriques
de la profunditat fikisófica de la següent:
Sé que hauré d'oblidar. per poder-re
comprendre,
les paraules que he aprés amb la carn d'aquesí
nión.
o Déu silencias,
que veu la seva vida plena de la LJuní que resplendeix en les estrelles, sap dir a Déu que esta a punt, "ja veni;ut, pero encara sota
el meu estendard", i sap sentir-lo dins do cada misteri. Veu la
morí enlluernada i el seu instant com el de sentir-se despert.
visió que Teufória corporal no inhibiría.
Jo voldria seniir-ie, suprema
companyia
com sentó la meva ¿mima c/uan, amb els idls tancafs,
s'enduu les incves ancores un riu de claredafs.
Per bé que no 1Í bagues arribat "la llum de Tiiltim estel" Tentrellucava com un elet. Per aixo tol i cantar tan sovínt la mort. no
és Iragic. per tal. com pressentida en vaguetat. en coneix la superació, la llum de rúltim estel, la manca de la quai ^ r i r r c m e i a b l e —
és Tesséncia de la tragedia. Recordem Horací intenlant en va
consolar Vírgili per la mort de Ouintili: tu frusta pius... non vanae
redeat
inuigini...
Superaeió. que en certa manera, ja era c o m e n t a d a en la vida deis
sentits, vida abundant, quasi dírícm opulenta, si aquest mot no fos
desdicnt de tan exquisita suavitat. Marius Torres és un poeta ríe.
Moltes venes passen pcl cor de la seva poesia. Hi passa, bé que no
pas abundant. el simbolisme ombrívol de Mallarmé, per exeniple
en el poema 4 3 : Silenci en el jardí. La concentració shakespcriana
en els seus sonets sobre la mort, gairebe ¡muida dintre seu. i una
eslilítzació pictórica de la naluralesa. eromatisnic de rcflcxos de
porcel.lana que el deíxa a niig camí entre la contemplació pura
de Maragall i la humanització del paisatge de Verlaine:
El cel té una blavor de miosotis.
Rosa,
un núvol ens amaga el sol ponenl:
i la má jreda de la tardar posa
una mica d'or a les ales del venf.
La riquesa d'en Marius. sense parlar de Temotíva (una emoció
intensa, pero tan fina que penosament dcíxa sentir el batee) i de
la intuitiva que, sovínt el fa guaitar sobre abismes implícits de
fílosofia, es en primer lloc musical i en segon pictórica.
— I continua Mn. Cardó en un fragment bellísini—
En Marius sentía per Betthoven una admíració només inferior a
la que lí inspírava Baeh; pero una cosa és admirar-lo i una altra
interpretar en paraules música seva.
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En Márius, dones, concreta en inots gravids d'emoció la vaguetat
for(;ada de ia música, una música, altramcnt, tan clara d expressió
com Tanterior a la tempesta romántica. Eli ha posat en Metra la
música preclássica: fürt;a sense csfort;, poesia de camera, blondes
de gracia sobre un fons d'energia.
Que sigui la meva ánima la corda d'un llaüt
per sempre igual i tensa.
L'element pictóric, no tan abundant, és tanmateíx revcledor.
Sabia d'instint potser i tot reflexivament. que és en aquesta esgarrifant^a de Tcspurna coiitinguda. mes que en Teselat del sentiment,
on radica l'esséncia de Texpressio poética. Davant d'un retaulc
sent que ha lingut el matcix somni que el pintor medieval.
Els trets pictórics del seus poemes bo confirmen plenament:
Com una aigua iranqidl.ia
els ni'ivols, el cignes i els

rejlectei.x cap al tard
sanies.

Es un niodern que t o m a com tants d'altres, a la simplicilat deis
aniics. pero enriquída amb els tresors d'expcricncia i de técnica
acLunululs per les grans vivéncies poslcriors. Dit en paraules inspirades a Maragall;
Ara, ais meus anys, la saviesa
de tornar a ser ntn amb la riquesa
de tot el tnón a dintre.
Tanmateíx. Márius Torres és un xic mes enllá i un xic mes
cni;á que Péguy, Ciaudel i la majoria deis seus seguídors actuáis.
Mes enllá. per tal com la seva límpida suavitat expressiva li permet,
com ais primilius, de passar-se de Topulcncia verbal i objeetiva, ben
sovínt cntcrbolídora, que no és la gloria mes alta d'aquells contemporanis; mes eni;á, en el scntit que, per arribar a un pre-rafaelisme
assaonat de cultura reflexiva li manca un darrer toe que la nostra
poesía encara no ha rebut, que jo sápiga aquell toe que allibera
de rúltim rastre d'emlasi i fa tractar els grans temes etcrns amb el
somríure ais llavís. Escriurc de coses scvcres somrient és una característica de la producció francesa actual, que hem d'esfon;ar-nos
per adquirir. No sabem si en Márius hi hauria arribat; és possíble
que ací hagi jugat la malaltia. Tanmateíx, tal com ens es donat,
primitiu i modern albora, a dos dits d'atényer Taita pobresa en
esperít servida per unes mans plenes de tresors, és una de les
cimes mes altes que hagi abaslat mui la nostra poesia.
En Márius sentía fortament Fatracció de l'absolut, pero era massa
fi per cedir al dimoni de la facilitat. L'exigéneía de la perfecció,
ádhue externa, l¡ era congéníta i potser per aixó la forma, la seva
forma perfecta, no l'cnganyava.
— I mes avali—
Escríu honradament en vers i. dintre de Tabundáncia de la nostra
métrica, adopta amb preferencia el to cálid d'íntiniitat de Talexandrí, vers que una tradició secular ens havia Ilegal ampul.Iós
(encara ho és bastant en l'Atlántida), pero que Rubén Darío, banyat
de cultura francesa, va tornar musical i sensible en casteilá i Jaume
Bofíll en cátala, sobretol per l'assuaujament de la di visió en
hemístiqui.
— I acaba Mn. Cardó:
D'una tal profunditat d'csperit. que remparenta amb els grans
cantors religiosos, d'una tan fina i discreta sensibilitat, d'un instrument artístic tan abundant, d'un instint talment ínfal.líblc no
podia resultar altra cosa que un gran poeta interior, superior com a
tal. a tol el que s'havia fet fins ara a casa nostra. Es difícil de dir
el cim que hauria assolit si li haguessin cstat dobláis els anys de
vida. N o és neglígíblc l'opinió deis qui creiien que hauria supera!
tots els poetes anteriors. Tot el que pndcm fer ara és llegir-lo amb
devoció, com un cantor que modula versos voltats d'un halo de
silenci musical, vet de la pregaría, que contempla e! món i el seu
propi esperít amb cxtasí expressiu i que, com un deis personatges
que passen pels seus poemes, "sentim sempre que ens arriba
d'enlaire".
Ens dol de no poder donar integre el bellíssim prefací de Mn. Cardó.
Pero ereiem que a través de les seves paraules plenes í reverenciáis amb qué ens parla de la poesía de Márius Torres, haureu
pogut conéixer. encara que en csbot;. un poeta que ha deixat una
producció que fa honor a les nostrcs lletres i que, molt pocs,
potser coneixen.
M. CASTANYER

