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Lleida, ciutat de poetes, aquest any en recorda un de molt especial, aquell que
escrivia “Jo vull la pau, però no vull l’oblit”. I la ciutat no l’oblida, el seu poeta, i
Lleida recorda un cop més Màrius Torres i el té ben present, ara també, setantacinc anys després del seu silenci definitiu.
Tot just per commemorar aquest aniversari us convidem a trencar el silenci
d’aquella partida, i sentir de nou la veu del nostre poeta per excel·lència, aquest
cop, en les seves reflexions més íntimes, les que va desgranar en les cartes
personals a la família i als amics, en els fulls del dietari dedicat al seu germà
Víctor, en les seves notes particulars, i en tota aquella “prosa del jo” que, per
fortuna, ens ha pervingut perquè la seva família la va compartir generosament.
Un llegat a l’abast de tothom ara gràcies a la Universitat de Lleida i a la Biblioteca
Pública de la ciutat, que el preserven, custodien i divulguen.
L’espectacle literari Entre dos desembres, la primavera, produït per l’Ajuntament
de Lleida, pretén justament això, acostar-nos el Màrius Torres home, en la seva
dimensió més propera, amb les seves temences, les seves alegries, les seves
pors, els seus valors, el seu pensament i les seves esperances, més enllà de
la faceta de poeta. En el gest i en la veu de la interpretació escènica d’un actor
i una actriu lleidatans reviurem aquell Màrius que va ingressar el desembre de
1935 al sanatori de Puig d’Olena i hi va passar set anys llargs fins que arribà el
seu silenci darrer, un altre desembre, el de 1942.
Entre aquells dos desembres, llunyans ara, va florir la primavera dels seus
versos, de la seva prosa epistolar, de les seves notes plenes de reflexions, així
com van florir també les relacions personals d’amistat que li van donar llum en
un temps de foscor.
Us convido doncs a escoltar de prop la veu de l’home que enyorà aquella ciutat
en la llunyania forçada, una ciutat que és la de tots nosaltres.
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