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RESUM 
 

La música i la literatura són dues arts que tradicionalment han estat molt vinculades i dins 

l’àmbit de la comparatística s’han trobat constants punts d’encontre entre les dues formes 

d’expressió artística. La música és un dels motius més recurrents en la poesia de Màrius 

Torres, i aquest tema ha esdevingut el focus d’atenció de molts crítics i estudiosos de 

l’obra del poeta lleidatà. Ara bé, la funció estructuradora de la música en la poesia de 

Torres és un terreny que encara no ha estat examinat i que mereix, almenys, ser posat en 

relleu. Aquest treball pretén donar una visió general de les interrelacions entre la música 

i la poesia en l’obra poètica de Màrius Torres tot parant especial atenció en l’estructura 

poètica i l’estructura musical de tres poemes que porten com a títol el nom d’una forma 

de composició musical: «Abendlied», «Sonata da Chiesa (Corelli)» i «Variacions sobre 

un tema de Händel». Els resultats de les anàlisis mostren que, en general, Màrius tenia 

present els models de les peces musicals quan escrivia aquests poemes i, per tant, la 

disposició dels versos i estrofes intenta simular l’estructura musical de les obres 

corresponents. 

 Paraules clau: música, poesia, Màrius Torres, comparatística 

 

ABSTRACT 
 

Music and literature are two arts that have been traditionally closely connected and, inside 

the field of comparative literature, constant points of contact between the two forms of 

artistic expression have been found. Music is one of the most recurrent topics in the poetry 

of Màrius Torres, and it has become the focus of attention of many critics and scholars 

who study his work. Having said that, the structural function of music in the poetry of 

Torres is a field of study that has not yet been examined and that it deserves, at least, 

being highlighted. This dissertation aims at providing a general vision of the points in 

contact between music and poetry in the poetic work of Màrius Torres, paying especial 

attention to the poetic and musical structure of three poems that have as a title the name 

of a musical form of a musical composition: «Abendlied», «Sonata da Chiesa (Corelli)» 

and «Variacions sobre un tema de Händel». The results of the analysis show that, in 

general, Màrius had in mind the models of the musical forms when he wrote these poems 

and, therefore, the disposition of the lines and stanzas tries to simulate the musical 

structure of the corresponding compositions. 

 Keywords: music, poetry, Màrius Torres, comparative literature 
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INTRODUCCIÓ  

 

 

La música i la literatura són dues arts que tradicionalment han estat molt vinculades, i des 

de la comparatística s’han trobat constants punts d’encontre entre les dues formes 

d’expressió. La música és un dels motius més recurrents en la poesia de Màrius Torres, i 

aquest tema ha esdevingut el focus d’atenció de molts crítics i estudiosos de l’obra del 

poeta lleidatà (Boixareu 1992, Anglada 1993, Pujals 1993, Subiràs 1993, Rabaseda 2010 

i 2018, Herrera 2011, Ripoll 2011, Morales i Lluí 2013, Klein 2015 i 2018, Lleó 2018). 

Ara bé, la funció estructuradora de la música en la poesia de Torres és un aspecte que 

encara no ha estat desenvolupat i que mereix, almenys, ser posat en relleu.  

Partint de la literatura comparada com a marc teòric general, aquest treball analitza 

la presència d’elements musicals en l’obra poètica de Màrius Torres. L’objectiu principal 

d’aquest estudi és determinar si els poemes que porten per títol el nom d’una forma 

musical ⎯«Abendlied», «Sonata da Chiesa» i «Variacions sobre un tema de Händel»⎯ 

se sostenen sobre l’estructura d’aquestes composicions musicals ⎯lied, sonata da chiesa, 

tema en variacions⎯ o si el títol simplement al·ludeix a la forma musical sense que 

aquesta hi aporti una estructuració formal. Ara bé, abans de fer front a aquesta qüestió 

específica, caldrà observar, des d’una perspectiva més àmplia, quin tractament rep la 

música en l’obra de Màrius Torres, la qual cosa implica conèixer quina és la relació del 

poeta amb la música i com la representa en la resta dels seus poemes. Per tal de construir 

un discurs ordenat que condueixi a la resolució de l’objectiu indicat, el present treball es 

divideix en tres grans blocs. 

La secció inicial presenta, des dels paràmetres de la literatura comparada, les idees 

principals i les confluències entre música i literatura i, més específicament, entre música 

i poesia. Aquesta contextualització teòrica té la finalitat d’establir la base damunt la qual 

es construirà l’anàlisi de l’obra de Màrius Torres en relació a la música. Es posa especial 

èmfasi en la influència que té la música sobre la poesia i no a la inversa, per raons 

metodològiques òbvies, ja que l’anàlisi pràctica se centra en els aspectes musicals que 

Màrius aprofita en els seus poemes. 

En la segona secció s’estudia la relació que mantenia el poeta amb la música fora 

de la poesia. En un primer apartat, s’analitza l’harmonització de les composicions 

musicals que, durant la seva estada al sanatori, Torres va realitzar de poemes de Verlaine, 
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Jaufré Raudel, Bernat de Ventadorn i Peire Cardinal, tot parant especial atenció en com 

la música acompanya i reforça el significat de les paraules. Un segon apartat tracta d’una 

altra de les aficions de Màrius, que era escoltar música clàssica, i algunes d’aquestes peces 

les interpretava al piano: a través d’aquest repertori es pot conèixer quins eren els seus 

compositors predilectes, que apareixeran en els seus poemes. Finalment, el darrer apartat 

d’aquesta secció gira al voltant de la tasca que Màrius va exercir com a crític musical. 

Màrius va publicar algunes ressenyes sobre concerts de música clàssica que permeten 

observar com el poeta tracta el tema de la música com a art deslligada de la poesia. 

La tercera secció se centra a analitzar la presència d’elements musicals en la poesia 

de Màrius Torres, que s’hi poden presentar de maneres molt diverses. En primer lloc, hi 

ha referències directes a la música (a compositors, gèneres o instruments musicals), que 

sovint coincideixen amb el repertori que Màrius escoltava. El segon apartat, tracta de 

sistematitzar temàticament la vasta imatgeria musical que amara la seva poesia. L’apartat 

següent està dedicat a la classificació i exemplificació dels recursos eufònics que 

apareixen als seus versos com a mostra de la sonoritat musical que hi busca el poeta. 

Finalment, el darrer apartat d’aquesta secció es centra a analitzar tres poemes en el títol 

dels quals es troba una referència directa a peces musicals («Abendlied», «Sonata da 

Chiesa» i «Variacions sobre un tema de Händel») per tal de determinar si l’estructura del 

poema està basada en la forma musical i si, per tant, la música hi té una funció ordenadora. 

Les citacions dels poemes de Torres segueixen el text de l’edició a cura de 

Margarida Prats i Ripoll (2010) publicada a Pagès editors. 
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I. CONTEXTUALITZACIÓ TEÒRICA 

 

 

1. Música i literatura 

 

Tant la música com la literatura formen part de les cinc belles arts, a les quals se sumen 

la pintura, l’escultura i l’arquitectura (i, segons alguns autors, encara caldria afegir-hi 

dues disciplines més: la dansa i el cinema). L’únic i exclusiu objectiu de les belles arts és 

comunicar l’experiència que origina l’impuls de creació de l’obra artística (Brown, 1948: 

3). La manera més òbvia de classificar les belles arts és segons els sentits mitjançant els 

quals es perceben. D’una banda, la pintura, l’escultura i l’arquitectura han de ser vistes i, 

d’una altra, la música i la literatura són creades per a ser sentides. És un error pensar que 

la literatura va dirigida a la vista (Brown, 1948: 5), confusió que deriva del fet que la 

major part de la lectura es fa sense produir cap so físic. Brown exposa una breu reflexió 

que pot ajudar a desmentir aquesta creença: ningú confon les notes impreses en una 

partitura com a música; simplement són símbols que indiquen a l’intèrpret quins sons ha 

de produir i l’execució d’aquests sons és el que esdevé, precisament, música. A més, les 

dues disciplines demanen ser seguides en un ordre en concret, per contra, una pintura o 

una escultura permeten que l’observador les apreciï variant el punt de vista. Aquesta és 

una de les principals diferències entre les arts visuals i les auditives: les primeres són 

espacials i les segones, temporals (Brown, 1948: 6).  

Brown (1948: 100) exposa que no és fins el 1600 que la literatura i la música 

s’independitzen i, per tant, ha de ser a partir d’aquesta data quan es busquin influències 

entre les dues formes d’expressió. La interconnexió entre les dues arts esclata durant el 

romanticisme —tot i que ja va haver-hi alguns vessaments esporàdics anteriorment— i 

és durant el segle XIX que sorgeix l’aparició del que alguns crítics anomenen «la confusió 

romàntica de les arts» (Brown, 1970: 99). Es creu que les arts tendeixen a moure’s de 

forma regular repetint cicles i, quan en algun període una de les arts se situa en una posició 

dominant, la resta tendeixen a imitar-la de manera espontània. Això és precisament el que 

va passar des del romanticisme fins als inicis del s. XX amb la música: aquesta estava en 

una situació davantera i molts escriptors la prenien com a model d’inspiració (Brown, 

1970: 101).  
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A la pràctica, la disciplina que s’encarrega d’estudiar les connexions entre la 

literatura i la música és la literatura comparada que es defineix com l’estudi de la literatura 

més enllà de fronteres nacionals i lingüístiques. L’estudi de les relacions entre la literatura 

i les altres arts ha estat una constant dins el camp de la comparativa pel fet que involucra 

dos mitjans d’expressió diferents. En aquest àmbit d’estudi comparatístic sorgeix el 

concepte d’interdiscursivitat que denomina «les relacions que qualsevol text estableix 

amb altres enunciats registrats en la cultura corresponent i engloba així la relació entre un 

text i una obra feta amb un altre llenguatge artístic» (Ferrer i Parra, 2012: 32). Segons 

Candin i Maley (1997: 212) la interdiscursivitat es basa en l’ús dels elements en un 

discurs o una pràctica social que porten significats institucionals i socials d’altres 

discursos o pràctiques socials. En aquesta línia, Brown (1970: 101) apunta que totes dues 

arts ⎯música i literatura⎯ s’influencien mútuament. D’una banda, la influència de la 

música sobre la literatura inclou l’adaptació de formes, recursos i tècniques musicals a 

usos literaris i, d’una altra, la influència de la literatura en la música queda reflectida 

principalment en la música programàtica. 

 

 

2. Música i poesia  

 

La música i la poesia han estat estretament interrelacionades al llarg de la història. Des 

de l’antiguitat s’han vist parelles de música i poesia, com ara el llatí medieval conductus, 

el trobador vers, o el virelai de Machaut, i no va ser fins l’alt renaixement que es va 

diversificar el desenvolupament de les dues arts (Hollander, 1956: 232; Casares Rodicio 

1978). Neyret (2002) posa en relleu el naixement comú de la música i la poesia i exposa 

que, després d’un període de separació propiciat per l’aparició de la impremta, es retroben 

novament al segle XX: 

 

Los orígenes de la poesía fueron orales y oral fue su existencia hasta la invención de la 

imprenta. Los rapsodas griegos, los skalds nórdicos, los trovadores y troveros franceses, 

los juglares españoles conservaron la musicalidad de la palabra y simultáneamente la 

acompañaron con música hasta que Gutenberg dio origen a su nueva galaxia. A partir 

de entonces, aún con el énfasis que siempre mantuvo su aspecto fónico, los poemas 

pasaron a ser objeto de lectura silenciosa. Sin embargo, la poesía conservó la oralidad 
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como un río subterráneo que salió a la superficie en el siglo xx con el advenimiento de 

los medios masivos de difusión: la radio, la televisión, el cine y el disco.  

 

De fet, però, el retrobament de les dues formes d’expressió artística ja va originar-

se a finals del romanticisme i post-romanticisme quan, gràcies a l’obra de Richard 

Wagner, poesia i música tornaven a anar de bracet; en paraules de Subiràs (1993: 96): 

 

l’afiliació de la poesia a la música va ser suggerida per Baudelaire, Mallarmé i Verlaine 

concretada en la musicalitat de les paraules i en la funció que aquesta musicalitat exercia 

en la poesia. La música, doncs, va esdevenir un correlat perfecte per a les ànimes 

literàries de final de segle. Però la relació també segueix el camí invers. Alguns músics 

es van sentir atrets per la poesia. I aquest interès els va portar a musicar les lletres 

d’insignes poetes simbolistes —completant així la funció dels poemes— o a interpretar 

en notes l’esperit de la poesia. 

 

Anna Balakian (1969: 84-85) exposa les formes de concepció de la música durant 

el segle XIX, que quedaren traçades en el simbolisme francès per Baudelaire, Verlaine i 

Mallarmé. En primer lloc, Baudelaire defensa que les paraules tenen les mateixes 

propietats que les notes musicals, és a dir, que evoquen un sentiment però no transmeten 

cap sentit específic. En canvi, segons Verlaine, la poesia esdevé música gràcies a les 

inflexions sonores de les paraules que es dirigeixen directament a l’oïda (i considera 

irrellevants les associacions mentals provocades per les paraules). Finalment, Mallarmé 

introdueix el concepte de la simulació d’una composició musical en poesia, prenent la 

imatge verbal com a substitut de la frase musical: el tema en variacions, l’orquestració 

simfònica de la frase, o els espais en blanc entre imatges imitant les pauses entre notes. 

Segons Balakian (1969: 85), la visió de Verlaine ha estat la més influent en la tradició 

literària occidental:  

 

Aunque los modos baudelairiano y mallarmeano son más sutiles y provocan más la 

inteligencia del artista creador, debemos reconocer que la manera más sencilla y lírica 

de Verlaine fue la que ejerció mayor influencia en la técnica simbolista tanto en Francia 

como en España y en la Europa central. 

 

Per raons força evidents, la música ha exercit més influència en la poesia que en els 

altres gèneres literaris. La naturalesa de la poesia demana una constant atenció als 
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aspectes sonors que porten els poetes a establir analogies amb composicions musicals i, 

a més a més, la poesia —en termes generals— requereix una estructura formal molt més 

predeterminada que altres formes narratives. Segons Hollander (1956: 232) l’expressió 

«la música de la poesia» fa referència a les propietats no semàntiques del llenguatge, com 

són la prosòdia, els accents, l’entonació, la duració, l’eufonia i algunes característiques 

sintàctiques i d’imatgeria que acosten aquest gènere literari a la música instrumental. 

Aquest mateix crític exposa que «la música de la poesia» ha estat assignada a diferents 

propòsits al llarg de la història de la literatura, des de «l’adornament dels neoclassicistes» 

fins a la «necessitat intrínseca» dels simbolistes (íbid). Aquestes propietats musicals 

permeten que les paraules d’un poema afectin el lector de manera molt diferent a les dels 

textos no literaris.  

Un altre punt de convergència entre la poesia i la música és l’ús de les repeticions i 

variacions. En la música és característica la repetició de compassos que, a la vegada, 

inclouen petites variacions rítmiques per conservar l’interès de l’audiència. En la poesia 

s’hi donen fenòmens com la repetició de la rima, l’al·literació i l’assonància que 

impliquen tant la reiteració dels mateixos sons com la inclusió de noves sonoritats. El 

significat permet que en la literatura ⎯i en la poesia més específicament⎯ s’utilitzi, a 

banda de la repetició formal, la repetició semàntica en forma de sinònims o figures 

retòriques que exposen una mateixa idea des de punts de vista diferents (Brown, 1948: 

105-111; Mortara Garavelli, 1988). Dins les formes de repetició cal parar especial atenció 

al concepte de «ritme» que, en sentit musical, s’ha definit com «el orden y proporción de 

los sonidos en el tiempo» (Domínguez Caparrós, 1999: 343-359), fet que té un anàleg en 

la poesia. En poesia i en música es dona una successió mesurada, calculada i qualitativa 

de suports accentuals i sonors (Abad, 2013: 24). En poesia s’entén que el ritme queda 

estretament unit a la musicalitat, tal com ho defensa Navarro Tomás al seu tractat de 

mètrica espanyola de 1956 (p. 35): 

 

La parte del verso comprendida desde la sílaba que recibe el primer apoyo hasta la que 

precede al último, constituye el período rítmico interior. [...] El acento final es punto de 

partida del período de enlace, en el que se suman la última sílaba acentuada y las 

inacentuadas que la sigan, las sílabas de esta misma clase iniciales del verso inmediato 

y la pausa intermedia. En la sucesión de los versos, los períodos interiores y de enlace, 

marcados por la reaparición a intervalos semejantes de los apoyos del acento, se suceden 

regularmente a la manera de los compases de una composición musical. 
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Ferrer i Parra (2012) exposen quatre tipus diferents d’interrelacions entre les obres 

poètiques i musicals. En primer lloc, pot haver-hi dues obres independents ⎯un poema i 

una composició musical⎯ que no presentin cap tipus de contacte directe entre elles i 

l’execució de les quals es faci per separat. En segon lloc, l’execució conjunta de dues 

obres independents: el cas més freqüent és el de la música incidental (una composició que 

acompanya un text). Un altre cas correspon als poemes que parlen de música, bé en 

general o bé perquè esmenten autors, obres, instruments o estils. Finalment, es pot trobar 

la transposició d’elements típics d’una de les arts cap a l’altra, com ara la utilització de 

trucs musicals en el moment d’escriure un poema. Comadira (1985) explica en una 

entrevista com inclou la música dins la seva obra poètica: 

 

En general, compto amb la «música» que fan les paraules, però això no és música en el 

sentit estricte de la paraula, és només so. Però per mi és important. També, a vegades, 

he fet servir «trucos» musicals en la composició d’un poema. Maneres de repetir el 

tema, d’entrar-lo, de fondre’l, són coses que he après en la música –o en el cinema, és 

clar. Per exemple, el poema «Quarantena» és fet, no pas de manera estricta, usant la 

forma sonata. Altres vegades, he usat la forma del recitatiu introductori seguit de l’ària, 

però això sempre s’ha d’entendre de forma metafòrica, són particularitats del llenguatge 

musical usades en el llenguatge poètic.  
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II. «ÉS MÚSICA, VIURE!»: MÀRIUS TORRES I LA MÚSICA  

 

 

La música és un element intrínsec en la producció de Màrius Torres, present en la 

immensa majoria de les seves composicions poètiques. Segons Joaquim Rabaseda (2010: 

69), la música 

 

no fou només una temàtica més o menys recurrent del poeta. La música va esdevenir la 

manifestació epidèrmica d’alguna cosa essencial que palpitava dins moltes de les seves 

composicions. La música, i sobretot l’estat emocional en el qual se submergia quan 

l’escoltava, va nodrir molts versos d’una forma potent i magnífica, amb una correcció 

formal perfecta, equilibrada i sublim. Diuen que Pau Casals, en escoltar els seus poemes 

durant els freds més durs de l’exili, reconeixia en ells la mètrica de Bach, i la de Mozart, 

i la de Beethoven. Segurament força poemes de Màrius Torres no es poden entendre 

completament si es desconeixen les músiques que van propiciar-los, sense que per això 

passin a ser un requisit previ i indispensable per copsar-ne la veritat.  

 

Aquesta secció pretén de traçar les línies generals de la relació de Màrius Torres amb la 

música, tant a nivell literari com de manera externa a la composició poètica.  

Màrius Torres sentia una gran passió per la música i, a més d’utilitzar-la com a 

motiu recurrent en la seva poesia, va acostar-s’hi per altres camins a banda del poètic, 

com són l’audició d’obres de música clàssica i la interpretació d’algunes d’aquestes peces 

al piano, la composició i la crítica musical. Tot això no hagués estat possible sense uns 

mínims coneixements musicals; Joan Sales (1953: 14) exposa en la notícia biogràfica 

prèvia a les Poesies que «Màrius Torres havia “respirat” més que après, la música» i 

afegeix: «sembla que en Màrius no tingué professor: aprengué de solfa com aprenem de 

parlar» (íbid). En la bibliografia sobre el poeta lleidatà, els estudis de piano esdevenen un 

tema recurrent ⎯Anglada (1993), Ferrando Morales (2013), Klein (2015)⎯, però sense 

detallar en quin moment de la seva vida Torres va començar a rebre classes d’instrument.  
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1. El compositor 

 

Entre el juliol i el novembre de 1942, Màrius Torres es va traslladar al Mas Blanc 

acompanyat de la seva germana Núria. Aquests mesos foren creativament molt prolífics 

per al poeta ja que començà a estudiar harmonia i a escriure algunes composicions, les 

quals es conserven dins el llegat de Màrius Torres a la biblioteca de la universitat de 

Lleida. En total, s’hi preserven disset fulls amb contingut musical molt divers: idees 

musicals inacabades, paper pautat en blanc, còpies incompletes de tres peces per a piano 

—«Für Elise» de Beethoven i dues partitures de Schumann: «Nordisches Lied» i «Der 

Dichter spricht»— i, finalment, quatre lieder compostos per Torres amb la funció 

d’acompanyar poemes d’altres autors. Tal i com explica Irene Klein (2018: 217), Màrius 

va musicar quatre composicions poètiques: «Chanson d’automme» de Verlaine, la cançó 

«Lanquan li jorn son lonc en may» de Jaufré Raudel, «A tantas bonas chansos» de Bernat 

de Ventadorn i la cançó «Dels quatre caps que a la cros» de Pere Cardinal. Klein (2015: 

328) mostra els paral·lelismes que el poeta estableix amb aquests autors, dels quals 

 

n’hi ha dos (Jaufré Raudel i Pere Cardinal) que són trobadors i un (Verlaine) que és de 

tradició simbolista. Respecte a açò, cal comentar que els poetes trobadorescos eren 

alhora compositors, ja que componien música per als poemes, composicions que eren 

interpretades pels joglars, que podien ser ells mateixos. Màrius Torres, musicant aquests 

poemes, està enllaçant amb la tradició del moment en què es van escriure. Per la seua 

banda, Verlaine enllaça amb la tradició poètica de Màrius Torres, com a poeta 

postsimbolista que és. 

 

«Dels quatre caps que a la cros» és una cançó escrita en sol menor amb una 

harmonia poc canviant basada en l’alternança dels acords de tònica i dominant. Klein 

(2018: 233) destaca dos acords en particular: 

 

L’acord de dominant sobre la dominant, a l’inici del segon compàs, amb una redona en 

la melodia sobre la sensible de l’acord secundari, que coincideix amb la paraula cros, 

l’última del primer vers, de manera que l’emfasitza. L’altre acord és de subdominant 

sobre la dominant al segon temps del tercer compàs, que es resol en una síncope en la 

melodia [...] Cal dir també que, mentre que el ritme harmònic de la resta de la cançó és 

d’almenys un compàs, en aquets moment, hi ha un canvi d’acord per a cada negra. A 

això s’hi ha d’afegir que es combina una harmonia més allunyada i un ritme  harmònic 

més accelerat i, per tant, més inestable, amb un ritme tant melòdic com 

d’acompanyament més calmat. 
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Pel que fa a la textura, la cançó és una melodia acompanyada. El ritme de 

l’acompanyament, proporcionat per la mà esquerra del piano, varia al llarg de la 

composició: comença amb tresets però baixa d’intensitat a partir del compàs cinc, on el 

ritme esdevé més pausat amb la predominança de les negres. Es distingeixen tres frases 

musicals: la primera (1-4 c.) comprèn els primers dos versos de cada estrofa; 

  

  

 

 

 

 

la segona (5-8 c.) abraça del vers tercer al cinquè  

 

  

 

 

 

 

 

i la darrera (9-12 c.) correspon als dos darrers versos. Finalment, el compàs dotze és una 

codeta que té la funció de remarcar la tònica, però no aporta nova informació harmònica 

ni melòdica: l’acord de tònica ja havia estat introduït al compàs onze i la veu de la cantant 

acaba, també, al compàs anterior.  

 

  

 

Cal comentar que les frases musicals són estructuralment imperfectes ja que l’última és, 

melòdicament, un compàs més curta que les altres dues i, a més a més, la segona frase té 

un principi acèfal que es desvia de la resta d’inicis amb anacrusi. Ara bé, tot i aquestes 

petites irregularitats formals, cal apuntar que Torres és capaç de combinar les dues arts 

(música i literatura) amb molta sensibilitat: «L’autor té molta consciència de la mètrica 
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de la cançó, de manera que els canvis rítmics coincideixen amb la mètrica de la lletra, i 

els accents principals del poema recauen sobre notes i temps importants de la cançó» 

(Klein, 2018: 234). 

«A tantas bonas chansos» és la cançó més llarga de totes quatre i conté dues parts 

contrastants i una coda. La primera part, en do menor, consta de vuit compassos i el ritme 

harmònic es basa en la successió d’acords de tònica i dominant.  

 

 

 

 

 

La segona part està escrita en fa menor, però l’armadura no correspon a aquesta 

tonalitat: Màrius utilitza l’armadura de do major (sense cap alteració) i per això es veu 

obligat a afegir els bemolls (si i la) cada cop que apareixen en la partitura; el mi no figura 

com a bemoll perquè és la sensible. Aquesta confusió amb l’armadura és, probablement, 

deguda a una manca de coneixements teòrics i harmònics per part de Màrius Torres. Klein 

apunta dos aspectes més, a banda de la tonalitat, que serveixen com a punts de contrast 

respecte la primera secció: en primer lloc, l’acompanyament canvia de textura i introdueix 

els acords placats «que atorguen més densitat sonora» (2018: 234) i, en segon lloc, la 

figuració incorpora nous motius rítmics com és el cas de «la corxera amb puntet seguida 

de semicorxera, i també les quatre semicorxeres» (2018: 235).  

 



 16 

        

 

 

 

Finalment, la coda recupera la tonalitat inicial i certs patrons rítmics, com és el cas 

de la figuració formada per dues semicorxeres i una corxera. 

 

  
 

«Chanson d’automme» està escrita en la tonalitat de do menor i, a diferència de les altres 

composicions, és de compàs ternari: 6/8. L’harmonia és força senzilla: I - I - VI - V - I - 

II 6/4 - V - I. L’acord del segon grau en 6/4 correspon a un error d’harmonia, ja que l’ús 

d’un acord en segona inversió queda restringit en situacions molt puntuals que, en cap 

cas, s’adeqüen a la que apareix en la partitura. Aquest error, segurament detectat a 

posteriori, és corregit a la segona versió de la mateixa cançó, on Màrius utilitza la primera 

inversió de l’acord amb la nota ‘fa’ al baix (la primera versió es troba en Boixareu, 1968). 

La cançó consta de dues frases anacrusis de tres compassos cadascuna: la primera és 

suspensiva (acaba amb semicadència), 
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i la segona és conclusiva (acaba amb cadència autèntica).  

 

Com exposa Klein, la melodia reforça l’estructura mètrica del poema: «La melodia 

té bots, però mai entre els grups de corxeres, sinó entre les corxeres i una nota llarga, de 

manera que s’accentua encara més la importància de la nota en qüestió i, per tant, de la 

síl·laba amb l’accentuació principal del text» (2018: 237). 

«Lanquan li jorn son lonc en may» porta l’armadura de sol Major, però aquesta no 

sembla ser la tonalitat corresponent a la cançó. De fet, gairebé tota l’obra està escrita en 

sol menor amb l’excepció de tres casos puntuals en què l’harmonia s’allunya d’aquesta 

tonalitat: d’una banda, dues modulacions a re —menor (compàs 7) i major (compàs 10)— 

 

     
       compàs 7        compàs 10 

 

 i, d’una altra, els dos compassos finals. El fet que la partitura finalitzi en sol major no és 

pas un tret indicatiu que aquesta sigui la tonalitat de l’obra, ans al contrari: els darrers 

compassos corresponen a una cadència picarda. Aquesta cadència, molt utilitzada durant 

el barroc, es caracteritza per utilitzar el relatiu major en el darrer acord d’una obra en 

tonalitat menor per tal d’acabar amb un to més esperançador.  
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Sol menor és, doncs, la tonalitat principal de la cançó i, per tant, el si i mi bemolls 

no haurien d’aparèixer com a alteracions accidentals entremig la partitura, sinó que 

haurien de figurar en l’armadura de la peça. L’intercanvi de tonalitats major i menor 

reforça la sensació agredolça del to melangiós del poema: les tonalitats majors (sol major 

i re major) representen els moments plens de felicitat del passat i, les menors (sol menor 

i re menor), simbolitzen la tristesa de saber que aquests no es tornaran a repetir. 

Finalment, cal assenyalar que en totes les quatre partitures s’estableix una monòdia i 

homorítmia entre les parts de la cantant i la mà dreta del piano (la responsable de portar 

la línia melòdica). La correspondència exacta entre les notes de les dues veus deriva de 

la falta de domini del contrapunt i combinació harmònica. Així doncs, l’anàlisi d’aquestes 

quatre partitures ens porta a concloure que Màrius Torres tenia un gran sentit de la 

musicalitat, però no disposava dels recursos d’harmonia i teoria musical suficients com 

per expressar les seves idees musicals en una obra harmònicament ben estructurada. 
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2. El melòman  

 

Pel que fa als gustos musicals, Màrius Torres sentia gran predilecció per J. S. Bach, 

sobretot pels preludis. Segons explica el poeta en una carta a Mercè Figueres, li hauria 

agradat morir sentint qualsevol preludi de Bach. També li agradaven Händel, Corelli, 

Couperin, Mozart, Chopin i Beethoven, i l’admiració que sentia per les composicions 

d’aquests músics queda ben palesa a la seva obra poètica. Per contra, Margarida Prats 

(1988: 93) afegeix que no eren del seu gust ni Liszt, ni Gounod, ni Txaikovski. Segons 

Prats (1986: 95) les preferències i rebuigs que mostra Torres indiquen que el poeta 

s’inclina 

 

per aquells creadors que han confegit una obra presidida per la contenció i l’harmonia i 

rebutja aquells que han elaborat productes tumultuosos i esclatants […]. Els gustos 

artístics de Màrius Torres s’inclinen vers aquells artistes que han sotmès l’emoció a la 

voluntat de l’intel·lecte —és ben il·lustradora la seva predilecció per Bach i per 

Baudelaire. Aquestes preferències ens revelen una persona delicada i intimista, que 

entén l’art com un acte creatiu on la intel·ligència controla l’emoció. 

 

A banda de gaudir escoltant música clàssica, una altra afició de Màrius era 

interpretar peces al piano: «de Bach, ens diuen que interpretava al piano les invencions, 

preludis i fugues. Entre les composicions que interpretava més de gust, i ja de caràcter 

més lleuger, cal citar les “Masurques” de Chopin» (Boixareu, 1968: 34). 

 

 

3. El crític musical 

 

Entre 1934 i 1935, Torres exerceix de metge com a internista d’adults i infants a Lleida. 

Durant aquest període de temps, Màrius redacta alguns articles periodístics a La Jornada, 

el diari portaveu de Joventut Republicana, creat el 1930. Malauradament, es veié obligat 

a interrompre aquesta activitat en ser ingressat al sanatori de Puig d’Olena. Herrera (2009: 

47) detalla les característiques d’aquesta revista i la participació del poeta Lleidatà: 

 

Dirigit per Ramon Xuriguera, va comptar durant els pocs anys de la seva existència amb 

la participació de tots els militants d’Esquerra. Torres n’era un i, pels seus interessos, 
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aficions i aptituds, va encarregar-se de la crònica artística i cultural de la ciutat. Van ser 

un total de set articles sobre concerts, exposicions i cinema, dels quals quatre estaven 

dedicats a temes musicals: tres, a crítiques de concerts fets per la Filharmònica de 

Lleida, i un més que versava sobre una actuació de l’Orfeó Lleidatà feta a través de les 

emissions de Ràdio Lleida. 

 

Seguint la classificació que Tomás Marco fa sobre les crítiques musicals en la 

ponència «Función de la crítica musical», Klein (2015: 327) descriu l’estructura de les 

ressenyes de Màrius Torres:  

 

comença sovint fent una crítica descriptiva, és a dir, destacant la funció social dels 

concerts ⎯no és estrany si tenim en compte que escrivia per a una revista d’una 

organització política⎯, per a després fer una crítica explicativa, on argumenta tant els 

aspectes positius com els negatius de les interpretacions. 

 

En la secció dedicada a la critica descriptiva Màrius fa referència a l’actitud del 

públic i a l’assistència dels espectadors: «remarquem, abans que res, l’escassetat de públic 

que hi acudí. No valen pal·liatius ni excuses davant d’això. Tots els lleidatans amb solta 

tenen el dret de criticar la tasca de la Filharmònica, però tenen, encara més, el deure 

d’ajudar-la […] Interessar-se per una empresa de cultura, no ha d’ésser per cap ciutadà 

un sacrifici, sinó un gust» (31-VIII-1934); i, en una altra ressenya: «degut al caràcter 

privat d’aquest concert, el públic no fou tant nombrós com altres vegades, però, per la 

mateixa causa, més entusiasta i fervorós que d’habitud» (4-XII-1934). 

En la crítica explicativa s’observa la compensació ja apuntada per Klein i, de fet, 

Màrius explicita la voluntat d’equilibrar els comentaris: «val més dir, per amor a l’Orfeó, 

el que ens semblà reeixit i el que pecà d’alguna cosa» (22-V-1934) o «no sabríem escriure 

ni un elogi formulari i insincer, ni una diatriba malhumorada, sinó subratllar els defectes 

que poden esmenar-se, i fer constar els encerts» (15-V-1934). A tall d’exemple, en la 

ressenya del concert de la Filharmònica corresponent del dia 15 de maig de 1934, Màrius 

comenta un parell d’aspectes negatius i ofereix, a continuació, solucions viables per 

rectificar-los. En primer lloc, Torres apunta que la dèbil sonoritat de l’orquestra en la 

interpretació d’obres romàntiques es podria corregir amb l’augment d’instruments de vent 

a l’orquestra i, en segon lloc, que la interpretació dels músics guanyaria detall i 

comunicació si el director disminuís la rigidesa excessivament metronòmica de la batuta. 
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Tot i que en general els comentaris de Màrius rauen en una sòlida argumentació i 

aspiren a l’objectivitat, en alguns punts l’autor manifesta «les seves preferències envers 

determinades peces» (Prats, 1986: 44). Destaquen comentaris completament subjectius i 

personals que evidencien els seus gustos musicals. Torres deixa palès que no li agrada 

Boieldieu ja que, tal com diu a l’article publicat el 15 de maig del 1934, «no calia pas 

desenterrar» les seves composicions i, en el mateix article, ataca també la música de Giró, 

en concret, el Capriccio per a piano i orquestra que classifica de «banalitat». En una altra 

ocasió, parlant de la música de Ketèlbey, Torres afirma que el director de la filharmònica 

«ens féu escoltar dues obres d’un exotisme de targeta postal o de cartell de turisme» (15-

V-1934), i categoritza de «simple» la simfonia La Sorpresa de Haydn (4-XII-1934). 

Puntualment, l’argumentació de Torres deixa entreveure una mancança de 

coneixements musicals teòrics, fet que s’observa en afirmacions injustificades des del 

punt de vista de la tècnica interpretativa. Per exemple, comentant la interpretació d’El 

compte l’Arnau Màrius afirma que «L’Orfeó la digué esplèndidament» (22-V-1934). En 

aquest punt, el comentarista no assenyala quins són els motius que converteixen aquesta 

interpretació en esplèndida: un bon equilibri sonor?, la precisió rítmica?, la combinació 

de tempos i dinàmiques que trenquen les expectatives de l’audiència?  

Finalment, no serà ociós destacar que també s’hi troben comentaris no relacionats 

amb aspectes musicals, com la crítica a la vestimenta desigual i poc uniforme dels músics 

que, segons el poeta: «molesta els ulls, si no afecta les orelles» (15 - V - 1934). 
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III. «MÚSICA A CADA MOT»: LA MÚSICA A LA POESIA DE MÀRIUS TORRES  

 

 

Tal i com afirma Boixareu (1968: 102), «la música, la més espiritual de totes les arts, és 

part essencial, com a fons i com a tema, de l’obra poètica de Màrius Torres». En la 

mateixa línia, Fuster comenta que la poesia de Torres és «filla d’una experiència musical 

decidida» (1956: 174).  

Aquesta secció se centrarà a analitzar la presència de la música dins la poesia de 

Màrius Torres, on aquesta hi té, segons Subiràs (1993: 101), «una doble presència, tal i 

com l’havia tingut en el Simbolisme: d’una banda, té la traducció en el material sonor del 

vers; d’altra banda, la música, en qualsevol aspecte, esdevé tema i símbol». Com Subiràs 

(1993: 102) exposa, el tractament de la música com a tema en l’obra de Torres comença 

ja en els títols: 

 

si resseguim els de totes les composicions conegudes veurem fins a quin punt el món 

de la música es fa present en la ploma de Màrius Torres. Una trentena de poemes tenen 

en llur títol una clara al·lusió musical, de compositors, de llocs relacionats amb la 

música, de formes musicals, etc. I a aquests poemes, cal sumar-n’hi d’altres que, amb 

títol no al·lusiu o simplement sense títol, també tracten un tema musical.  

 

 

1. Referències a elements musicals 

 

Klein (2015) recull la gran varietat de compositors citats en l’obra de Màrius Torres. El 

poeta lleidatà mostra una gran predilecció pels compositors barrocs, d’entre els quals 

al·ludeix a: Händel a «Variacions sobre un tema de Händel», Corelli a «Sonata de 

Chiesa», Couperin a «Couperin, a l’hivern», Scarlatti a «Sorpresa» i, per damunt de tots, 

Bach a «Arioso», a «La noia i la fuga» i a «Moment musical». També apareix en la seva 

poesia el nom dels tres grans compositors del classicisme: Haydn a «Sonata», Mozart a 

un poema homònim i Beethoven a «Beethoven, el sord». Pel que fa als compositors 

romàntics, destaquen els següents noms: Schubert a «Adverbis de Schubert», Schumann 

a «Abendlied» i Mendelsohn a la narració anomenada «Romança sense paraules» (que 

duu el nom d’una col·lecció d’obres per a piano de Mendelssohn). Bach és, sens dubte, 
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el compositor predilecte del poeta lleidatà, ja que «és l’únic compositor a qui se li dedica 

més d’un poema» (Klein, 2015: 328).  

Tal i com apunta Anglada (1993: 82): «les referències profundes a la música no 

sovintegen a la literatura catalana, ni tan sols a la poesia. De vegades semblen dos camins 

que no es troben gairebé mai. Hi ha notables excepcions, és veritat; en aquest caire, el 

precedent musical de Màrius Torres ho seria el poeta Joan Maragall i abans Verdaguer». 

Anglada defensa que el gust musical de Torres per Mozart va ser en bona part influenciat 

per l’opinió de Maragall qui, enmig del fervor pel wagnerisme, s’inclinava per l’estil 

classicista de Mozart en una època en la qual la seva música encara es mostrava de forma 

incipient en les sales de concerts de Catalunya: «els trets que Maragall, en prosa i amb 

certa extensió, troba com a definitoris de l’art mozartià, els veiem expressats en un curt i 

bellíssim poema de Màrius Torres» (íbid) que porta per títol el nom del compositor.  

Pel que fa als instruments, Màrius inclou al·lusions majoritàriament d’instruments 

que pertanyen a la família de corda: «al violoncel i al violí, al clavicèmbal, al flabiol, a la 

lira, el llaüt i a la veu, sobretot de dona» (Anglada, 1993: 86). Aquesta tria reflecteix, una 

vegada més, la predilecció pels instruments de l’orquestra barroca, estil musical que 

⎯com ja es deixa intuir en l’al·lusió a compositors⎯ predomina per sobre de les altres 

èpoques musicals en l’obra de Torres. També s’observen una gran varietat de formes i 

gèneres musicals en la seva poesia: la polifonia, el concert, les variacions, la sonata da 

chiesa, el vals, l’airoso, el trio, la fuga, el lied i el blues (Anglada, 1993 i Klein, 2015). 

 

 

2. Imatges musicals 

 

La música és un dels recursos centrals en la poesia de Torres, que «vincula el poeta 

lleidatà amb la tradició simbolista francesa, dels quals [sic] rebé la influència a partir de 

les lectures de Baudelaire i Verlaine» (Subiràs, 1993: 95-96). Els simbolistes 

consideraven la música «el fonament de la construcció poètica» i la van utilitzar «com a 

símbol, com a tema o bé com a simple referent» (íbid).  

Dins l’obra poètica triada pel poeta hi ha 23 poemes en què apareixen imatges 

musicals1 mentre que a l’obra poètica finalment desestimada però inclosa en tries 

                                                 
1 Es tracta de «Variacions sobre un tema de Händel», «Sonata da Chiesa», «Que sigui la meva ànima, la 

corda d’un llaüt», «Lorelei», «Com la boirina que s’aclofa», «Abendlied», «He dit al meu cor, al meu pobre 

cor», «En el silenci obscur d’unes parpelles closes» «Sonet propiciatori», «M’he despertat tot sol en un 
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compreses entre 1937 i 1941, n’hi ha 21.2 Les imatges més recurrents són aquelles en què 

s’associa la música a la foscor (1), la natura (2) o l’ànima del poeta (3). En altres casos, 

no tan freqüents, Torres també associa la música amb les mans (o parts del cos) del 

pianista (4), el foc i la llum (5), la mort (6), els ocells (7), la veu i la parla (8) i, finalment, 

la divinitat i l’acte d’elevació (9).  

1) En Torres, la foscor és la falta d’input visual i, molt sovint, va relacionada amb 

el silenci, és a dir, la manca d’input auditiu. És, precisament, l’absència de distorsions 

sensorials el que permet al jo poètic gaudir de la música. Aquesta idea es recull en el títol 

«En el silenci obscur d’unes parpelles closes» i en els poemes «Tarda i vespre II» («El 

repòs i el silenci, plens de beatitud, / com exalten la música, que en l’ombra / desclou 

serenament la seva plenitud», v. 7) i «Estramps» («al fons de plata dels silencis / dels 

meus nocturns al clar de lluna?», v. 9-10). La nit no s’hi representa com un element 

pertorbador que atemoreix el jo poètic: «La nit no li fa por. O música, germana» («Música 

llunyana, en la nit», v. 7). Ans al contrari, el jo poètic veu la nit com un espai de 

tranquil·litat on pot percebre la música sense destorbs: «la música s’enlaira. —Talment, 

en l’alta nit» («En el silenci obscur d’unes parpelles closes», v. 3); «Com la boirina que 

s’aclofa / quan ve la nit» («Com la boirina que s’aclofa», v. 1-2); «La nit era tot música» 

(«Lorelei», v. 26), «—cruixen, només? La nit és tan humida! / L’arpa, la pluja, el 

salomó... música» («Rosina», v. 14-15); «La nit es blava. Onegen els xals [...] Ja només 

cal que l’orquestra comenci» («Soirée en un parc», v. 11 i 14); «Lluna trista que em cantes 

la música» («La rosa, el xiprer i l’oreneta», v. 45). 

La música també es relaciona amb l’espai oníric de la son, com si tingués el poder 

d’allunyar-nos del món terrenal i acostar-nos a l’esfera dels somnis i la irrealitat: com 

s’observa en la diàstole «com una mica de musica / quan ve la son» («Com la boirina que 

s’aclofa», v. 9-10) o «Gong en silenci, estany adormit» («Gong en silenci», v. 11).  

2) La natura és una altra imatge molt recurrent a l’obra de Màrius, que s’explica 

també per la influència del Simbolisme (Subiràs 1993: 98) i que tot sovint hi apareix 

relacionada amb la música. 

                                                 
antic jardí», «Couperin a l’hivern», «Música llunyana, en la nit», «O Tu, que encens la llum sobre cada 

semença», «Sé que hauré d’oblidar, per poder-te comprendre» «Enllà passa la música, riu d’espais i de 

llum», «No és prou que a cada instant mori una mica», «Això és la joia», «Mozart», «Record d’una música», 

«Jo sento en mi la música d’un goig immaculat», «Tarda i vespre II», «Sonet» i «Cançó». 
2 «Sorpresa», «La Venus impassible», «El canari», «Rosina», «Elegia», «Soirée en un parc», «Estramps», 

«Boirina», «Gong en silenci», «Un hipocondríac a Viena», «Adverbis de Schubert», «A Joan Sales», 

«L’amor vora el riu», «El gaig, l’òliba i el rossinyol», «Mai», «Carme», «Un temps, ple d’esperança», «La 

rosa, el xiprer i l’oreneta», «El poeta i els esquirols», «La pregària d’un pregadéu», «Tres edats». 
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En molts casos, per exemple, la natura és l’encarregada de produir música: «Canta 

pertot l’alè dels arbres» i «la verda melodia / de cada veu de l’aire, del gest de cada branc» 

(«M’he despertat tot sol en un antic jardí», v. 3 i v.10-11); «Com una lira ronca, per la 

pluja de plata / feien càlids arpegis les llargues mans del vent» («Lorelei», v. 21-22); 

«Canta el jardí, ple de pol·len de lliris» («La Venus impassible», v. 1); «per bells Danubis, 

naturalment blaus, / que xiulen una música de Strauss» («Un hipocondríac a Viena», v. 

13-14); «aquests arbres de danses i cançons» («La pregària d’un pregadéu», v. 12); 

«descabdellant-se, com les branques, entre el vent, / lliscant en el silenci d’ombres calmes 

/ li feien una música de palmes» («El poeta i els esquirols», v. 16-18); «veus d’aigua els 

nostres càntics repetien / al fons del riu, per sempre igual i nou» («L’amor vora el riu», 

v. 17-18).  

En altres casos, la música és associada a la vida pastoral i queda sovint representada 

a partir d’instruments de vent fusta: «I encara em plauria, amb un vell flabiol, / de refilar 

pels brucs la seva cançó extinta» («Sonet propiciatori», v. 9-10); «un límit en l’atzur. 

Fàcil com la cançó / del flabiol als llavis, plens de sol, del pastor» («Els núvols», v. 9-

10). L’evocació de la vida campestre en les simfonies barroques i clàssiques sol anar 

associada als instruments de vent (Raymond Monelle, 2006: 230). Un exemple el trobem 

a la sisena simfonia de Beethoven (també coneguda com a Pastoral), en la qual els 

instruments de vent fusta tenen un paper molt rellevant. Segons Geoffrey Burgess i Bruce 

Haynes (2004: 216), l’oboè i el corn anglès presenten una forta relació amb l’element 

campestre i transmeten sentiments bucòlics.  

Finalment, la música pot donar-se enmig de la natura però sense ser produïda ni per 

un pastor ni pels elements naturals, sinó pels éssers màgics que hi habiten: «I canten a 

l’afrau els gnoms incerts» («Boirina», v. 16). 

3) La música es representa també, en la poesia torresiana, a partir de la imatge de 

l’ànima o vida de l’artista, és a dir, del seu interior. «La imatge més bella, i la que apareix 

més sovint, és la de la vida, comparada a un instrument (un llaüt en el poema 12, mentre 

que els versos són la melodia que surt d’aquest instrument)» (Boixareu, 1968: 107). En 

aquest poema que menciona Boixareu, «Que sigui la meva ànima, la corda d’un llaüt», el 

poeta compara la seva ànima a una «corda fluixa i vençuda» (v. 9), la qual és «àtona, 

corrompuda» (v. 12) i «desafinada» (v. 13). El jo poètic demana al Senyor que la seva 

ànima esdevingui una corda «tensa» (v. 2 i 8). Màrius tria el llaüt per a comparar-lo amb 

la seva vida o ànima i «no ho fa perquè sí: [el llaüt] és el més universalment divulgat, des 

dels pobles més refinats fins als qui, erradament, eren considerats primitius, a través de 
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tot el món» (Anglada, 1993: 86). De vegades l’ànima s’associa a altres instruments que 

no són el llaüt, però que, com aquest, formen part de la família de corda: «la meva ànima 

trista / feia d’orquestra i violí segon la meva melangia» («Carme II», v. 20-21).  

Màrius posa de manifest les imperfeccions de la vida i d’ell mateix com a 

instrument: «mentre vulguis donar-me, Senyor, per instrument / una vida que sempre té 

alguna cosa morta» («Música llunyana, en la nit», v. 13-14) i «Potser la nostra vida sigui 

un mal instrument, / però és música, viure!» («Mozart», v. 7-8). La nostra ànima no és 

prou perfecta perquè es troba corrompuda per la impuresa del món material; com es veurà 

més endavant, la música s’associa a la divinitat i adopta característiques més elevades 

que l’acosten a la perfecció, allunyant-se de l’esfera terrenal. Aquesta idea s’insinua al 

poema «No és prou que a cada instant mori una mica», on la vida és incapaç d’imitar la 

perfecta harmonia de la música: «Com una música molt lenta / flueix miraculosament, 

d’un sol acord [...] així la vida, cor, aquesta lenta febre, / arrossega silencis que sembla 

que hagin mort» (v. 6-10).  

La música té lloc dins el nostre interior i és en el nostre cor on la percebem i la 

creem. Al poema «Enllà passa la música, riu d’espais i de llum», el jo poètic s’adreça a 

la seva ànima, que li respon: «—“Ah, no guaitis enfora” Interior / sóc jo qui fa la música, 

i la vida, i l’amor» (v. 27-28). Aquesta idea també apareix en «Jo sento en mi la música 

d’un goig immaculat» (v. 1); «Immortal, com la música lleugera / ressonant dins els cors. 

La melangia» («Un temps, ple d’esperança», v. 18-19) i «La cançó trista ha de ser la més 

breu. / Si és que no pots callar, somriu, cor meu» («Elegia», v. 1-2). 

4) La imatge de les mans del pianista apareix a «Variacions sobre un tema de 

Händel» («Les mans càlides i llargues / arrenquen del clavecí» i «Les mans rellisquen, 

serenes, / amb la mecànica justa», v. 1-2 i 5-6) i a «Couperin a l’hivern» («La música 

comença, i et salta, entre les mans», v. 7). A «Sorpresa» la imatge de les mans es desplaça 

als braços del pianista: «Entre la música, el teu braç, que blanc!» (v. 2). 

5) El foc i la llum representen la força i l’energia de la música, el poder que té 

d’enlluernar i d’il·luminar el camí enmig de la foscor: «severa i dolça música, segueixes 

/ per les ànimes nostres un passadís obscur, / i amb el teu dit de foc» («Sonata da Chiesa», 

v. 5-7); «Com una llàntia, ardent silenciosa / en un gran temple incert / música en el 

record, memòria lluminosa / cremant en la tenebra» («Record d’una música», v. 1-4) i 

«Enllà passa la música, riu d’espais i de llum» («Enllà passa la música, riu d’espais i de 

llum», v. 1). Finalment, Torres se serveix del simbolisme del fènix en la idea que la 

música ressuscita d’entre les seves pròpies cendres: «Però tota la cendra que la música 
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deixa / crema en la flama de la música mateixa» («Música llunyana, en la nit», v. 9-10). 

La música és tota ella font de creació i de vida, i fins i tot la destrucció és transformada 

en producció. 

6) Si la música queda estretament associada a la vida, doncs, sembla contradictori 

que també es representi amb la imatge de la mort. Ara bé, la mort és concebuda per Torres 

no com a acte de destrucció, sinó com l’única alternativa plausible per acabar amb el 

sofriment. A «Això és la joia», diu: «I això és la mort ⎯tancar els ulls, escoltar / el silenci 

de quan la música comença» (v.3-4). La mort va precedida per uns instants d’incertesa, 

dubte i, fins i tot, neguit, que acaben amb l’arribada de la llum i la bellesa d’una nova 

melodia. Torres necessitava reflexionar sobre la mort que cada dia sentia més a prop, i 

això el va portar a comparar l’acte de morir amb un seguit de substàncies conegudes. A 

«O Tu, que encens la llum sobre cada semença», el jo poètic s’adreça directament a la 

mort i li pregunta: «¿Ets per a ells, si es recorden d’una antiga existència, / apariència, 

música, corporeïtat, perfum?» (v. 7-8). La mort significa, per Màrius, la fi dels seus 

patiments físics, i per extensió, l’anul·lació de la percepció de qualsevol impuls sensitiu; 

així es reflecteix la idea a «He dit al meu cor, al meu pobre cor»: «¿O potser ja ets mort, 

que ni saps què val / el cant d’un llaüt, l’esclat d’un punyal?» (v. 9-10). 

7) Una de les imatges més recurrents, com s’ha mostrat anteriorment, és la música 

en relació amb l’element natural i, de fet, els ocells es podrien incloure dins d’aquesta 

categoria més àmplia. Màrius se situa dins la tradició literària d’occident que associa el 

rossinyol a la música, vinculació que sorgeix per primera vegada a les Geòrgiques de 

Virgili (Mariano Lambea i Lola Josa, 2006: 93). El rossinyol apareix a «Cançó» («A 

escoltar dintre d’ells el cant dels rossinyols», v. 12), «Estramps» («On són els rossinyols 

que canten», v. 7), «Adverbis de Schubert» («ben prop del cant dels rossinyols germans», 

v. 6), «La rosa, el xiprer i l’oreneta» («entre els meus ulls i el cant del rossinyol», v.36), 

«El gaig, l’òliba i el rossinyol» («d’un rossinyol cantant en un xiprer», v.14), «Entre 

l’herba i els núvols. La nit» («Jo somniava / rossinyols, caderneres... », v. 1-2), «Quan els 

records, sovint…» («I així com, rossinyols, en la vostra dolcesa», v. 5) i «Adverbis de 

temps. Encara» («O rossinyol que et poses a cantar», v.5). Al llarg de la tradició literària, 

el rossinyol ha estat associat a una gran varietat de significats, com ara la primavera, el 

poeta, l’amor del jo poètic o la seva cançó i, fins i tot, s’ha estès a metàfores sexuals 

(Wendy Pfeffer, 1951: 3). El rossinyol canta regularment a la primavera, sovint durant el 

dia, però també habitualment a la nit (Whiterby, H. F. Et al. 1938: 188) i és precisament 

la seva activitat nocturna la que sembla atreure més a Torres, ja que en els vuit poemes 
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on surt el rossinyol també apareix la nit: «Cançó» («El vespre em fa pensar en les teves 

mans. / Vora la nit, com vora d’ella», v. 1-2), «Estramps» («al fons de plata dels silencis 

/ dels meus nocturns al clar de lluna?», v. 9-10), «Adverbis de Schubert» («o és en una 

boscúria, una nit clara», v. 5), «La rosa, el xiprer i l’oreneta» («Però el meu cor espera 

sols la lluna», v. 29), «El gaig, l’òliba i el rossinyol» («Fou en la nit dels arbres», v.1 i «la 

lluna que vigila, v. 15»), «Entre l’herba i els núvols. La nit» (en el títol ja queda reflectit 

l’element nocturn), «Quan els records, sovint…» («alguna cosa és de la nit», v. 6) i 

«Adverbis de temps. Encara» («com si la nit comencés ara», v.6). Torres també menciona 

dos altres espècies d’aus: el canari, al poema homònim («El meu petit canari / tenia un 

cant barroc», v. 1-2) i l’òliba i el gaig a «El gaig, l’òliba i el rossinyol» («Una òliba xiulant 

en to menor», v. 10).  

8) Un altre tipus de cant és el que procedeix de l’home: la veu humana i les paraules 

esdevenen una imatge musical també concorreguda en la poesia de Màrius. En «Sonet», 

«Us cal la seva veu, aurora que procura / música a cada mot, rostre a cada esperit» (v. 3-

4); en «A Joan Sales», «on les paraules tenen un tornaveu de flautes» (v. 7); en «Mai», 

«Tanqueu els ulls i us en torneu al cant» (v. 8), i en «Tres edats», «Jo em canto una cançó, 

/ que és trista, i no aconsola» (v. 23-24). I les paraules es generalitzen sota la idea de 

«llenguatge» en «Sé que hauré d’oblidar, per poder-te comprendre»: «O Déu silenciós, 

que de música i cendra / ordenes un llenguatge darrera del meu front» (v. 3-4). 

9) Finalment, la música també s’associa a la divinitat; si en l’apartat anterior era 

Déu qui dotava l’home de llenguatge, en aquest li proporciona la música: «divina música» 

(«En el silenci obscur d’unes parpelles closes», v. 5). Els àngels també són portadors de 

música: «arriba de molt lluny un cant de melangia, / missatge d’Ariel» («Abendlied», v. 

14-15). La música és un llenguatge suprem i, per aquest fet, xoca amb la quotidianitat 

humana: «Que ridículs els temes / d’aquest món per les músiques supremes / brollant de 

manantials directament divins!» («El poeta i els esquirols», v. 38-40). El seu caràcter 

sublim permet l’elevació de l’ànima humana, com s’expressa en «Tarda i vespre II»: «Oh, 

música invisible, seguint la teva crida, / qui pogués sublimar-se al gresol del teu cant» (v. 

23-24) i «Ah, si pogués donar-te la meva vida entera, per elevar-se amb tu, 

silenciosament...» (v. 28-29). Aquesta idea està estretament relacionada amb la sensació 

que envaeix el jo durant la primera fase de la son, quan el poeta sent que es distancia del 

món terrenal mitjançant l’audició de la música. 

 

 



 29 

3. Recursos eufònics  

 

El contingut de la coneguda sentència verlainiana «música abans que cap altra cosa», 

troba el seu lloc en la poesia de Màrius Torres a través d’una gran varietat de recursos 

eufònics. Segons Maria Victoria Ayuso, Consuelo García i Sagrario Solano (1990: 143). 

l’eufonia «viene condicionada por la rima, entonación, acentuación, el significado de 

algunas palabras, la forma de ésas, pero, sobre todo, por la aliteración o repetición y 

asociación de algunos sonidos agradables en la palabra o frase» i és afavorida o reforçada 

per l’anàfora, el paral·lelisme, l’anadiplosi, l’epanadiplosi o l’onomatopeia. Aquest 

apartat presenta una selecció dels recursos eufònics utilitzats per Torres, que no pretén 

ser exhaustiva ni en la quantitat d’exemples ni en la tipificació, però sí que vol donar 

compte d’un aspecte de la musicalitat en l’obra de Torres que encara no ha estat 

sistematitzat per la crítica. 

S’observen diverses estructures de repetició sintàctica en la poesia torresiana: 

«Lliris morats, prada de trèvol / Núvols de neu, cel matinal» («Abril», v.1-2). Els versos 

estan formats per dos hemistiquis de quatre síl·labes i tenen una estructura en forma de 

quiasme: el primer hemistiqui del primer vers i el segon hemistiqui del segon estan 

compostos per un substantiu acompanyat d’un adjectiu, mentre que el segon hemistiqui 

del primer vers i el primer hemistiqui del segon, d’un substantiu acompanyat d’un 

complement preposicional. Això, a banda que la repetició abraça aquí també el ritme, 

amb aquella clàusula formada per dos iambes (amb inversió del primer) tan fèrtil en la 

poesia catalana: + – – +. En aquest cas el quiasme es produeix a nivell gramatical, però 

també es pot produir a nivell semàntic: «He dit al meu cor, al meu pobre cor» i «I el meu 

pobre cor, el meu cor m’ha dit» («He dit al meu cor, al meu pobre cor», v. 1 i 5). El verb 

d’elocució «dir» es troba en el primer hemistiqui del primer vers i en el segon hemistiqui 

del cinquè, mentre que l’adjectiu «pobre» es situa en el segon hemistiqui del primer i en 

el segon del cinquè. A més a més, també es produeix un intercanvi entre l’element actiu 

i el passiu: el jo poètic és el que diu alguna cosa en el primer vers, mentre que el cor és el 

receptor del missatge. Per contra, al cinquè vers és el cor qui s’encarrega de produir 

l’elocució, mentre que el jo té un paper passiu. Cal notar també aquí la iteració rítmica de 

iambe seguit d’espondeu (– + – – +), amb inversió al darrer hemistiqui (– – + – +), que 

emfatitza el canvi d’interlocució esmentat. 

El paral·lelisme és un altre tipus de repetició sintàctica recurrent: «la vida remorosa 

que cada instant s’enfila, / la mort silenciosa que cada instant s’acreix» («Arbor Mortis», 
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v. 3-4); «Ara és temps de morir, que la vida es reforça», «Ara és temps de morir, que la 

mort no és enlloc» i «Ara és temps de morir, que la vida comença» («Febrer», v. 2, 9 i 

15); «L’ombra rosa dels arbres de Judea, / l’ombra grisa dels cinamoms» («Abril», v. 7-

8). Sovint, aquestes estructures de repetició sintàctica prenen forma d’anàfora, de vegades 

com a estructura comparatística, com ara a «Com la boirina que s’aclofa», on l’inici «com 

[...] » (v. 1, 5, 9) s’intercala amb la disjuntiva «o com [...]» (v. 3, 7, 11), d’altres vegades 

amb una clara funció estructuradora del poema, com per exemple a «Tenim set d’existir 

més enllà de les formes», amb l’anàfora «Tenim set d’[...]» obrint les tres estrofes inicials 

del poema.  

Un altre recurs que apareix sovint en l’obra de Màrius Torres és el de l’èmfasi per 

repetició de sons. A «Les branques d’ametller senten, sota l’escorça, / un moviment suau 

i obscur» («Febrer», v. 6-7) l’al·literació de /s/ va lligada a un significat concret: el soroll 

que fa el vent en passar entre les branques. A «El vol de les sagetes amb la seva sofrença», 

(«El combat dels poetes», v. 8) el sigmatisme imita el so de les sagetes volant i tallant el 

vent. En d’altres casos l’al·literació dels sons no presenta cap relació amb el significat ni 

imita els elements de la realitat. Per exemple, l’al·literació de la /r/ a «El seu record fa un 

ròssec de recança al meu pas» («Molt lluny d’aquí», v. 19) o de la /s/ a «sento, com si em 

seguís, el teu batec suau» («Cançons a Mahalta», v. 6), on el sigmatisme podria estar 

relacionat amb els sentiments de calma i tranquil·litat del jo poètic. 

Un altre tipus de repetició és el políptot o figura etimològica, en cursiva en els 

exemples següents: «I mentre el món es perd adormit en la platja, / Jo somnio, perdut en 

l’estreta salvatge» («En el silenci obscur d’unes parpelles closes», v.12-13); «i, tibant el 

seu arc» i «tibem els nostres arcs» («El combat dels poetes», v. 2 i 4 ); «Mories poc a poc 

i et tornaves, cantant; / una ombra que tenia la forma del teu cant» («Com una lira ronca, 

per la pluja de plata», v.11-12); «¿Com, si el pintor no els sabia, el genet sabrà els 

camins?» («Taula prerafaelita», v.9-10); o «seré un instant amarga de la teva amargor» 

(«Paraules de la Mort», v.8). 

El polisíndeton és un altre tipus de repetició, en aquest cas, de conjuncions. En 

«Dolç àngel de la mort» es repeteix la conjunció «ni»: «en una nau sense timó, ni rems, 

ni vela, / ni llast de records» (v. 14-15) que serveix per emfatitzar la senzillesa de la nau 

(i, per extensió, de l’acte de morir) a partir d’una acumulació d’elements que són absents. 

En tres altres poemes el polisíndeton té una funció acumulativa: de trets a «Ara que ja sóc 

gran, i seriós, i dur» («La torre», v. 12); d’elements vitals a «sóc jo qui fa la música, i la 
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vida, i l’amor» («Digues, ànima meva, digues», v. 7); i d’accions a «i vol una rosella. / I 

va i la cull, i l’oprimeix, cruel, entre els seus dits» («El tirà burlat», v. 2-3).  

Hi ha altres figures de repetició que també es donen en la poesia de Màrius Torres, 

però en menor freqüència, com ara l’epífora i l’anadiplosi. L’epífora: «de Breughel el 

Vell / si no estigués trist, res no fóra tan bell» («Dia clar», v. 4-5) on l’epífora es compon 

de paraules homònimes; «Frescor tèbia, ombra blanca, / poma d’olor en un vell calaix de 

roba blanca» («Retrat», v. 1-2). L’anadiplosi: «Tu, jove moribund que ara m’has dit 

Amarga, / amargs són els teus llavis per comprendre el meu gust!» («Paraules de la Mort», 

v. 1-2). En aquest exemple hi ha la repetició del lexema però amb una variació del 

morfema: es tracta de la figura etimològica. 

 

 

4. Funció estructuradora de la música en el poema 

 

   I 

 

Variacions sobre un tema de Händel 

 

Les mans càlides i llargues 

arrenquen del clavecí 

velles tonades amargues 

d’esquelet de violí. 

 

Les mans rellisquen, serenes, 

amb la mecànica justa 

dels dits morts que passen denes 

d’un vell rosari de fusta. 
 

L’estructura d’un tema en variacions es basa en la repetició del tema inicial amb alguna 

modificació i es repeteix amb tantes variacions com la ingenuïtat, la paciència o l’interès 

del compositor suggereixin. Cada variació, evidentment, s’allunya del tema original 

d’alguna forma específica i consistent, de manera que crea una unitat intel·ligible per si 

mateixa (Brown, 1948: 128). En aquest poema el tema original es troba en la primera 

estrofa i té una única variació en la segona estrofa. En música, les variacions solen 

conservar la mateixa llargada que el tema original perquè els compassos permeten una 

subdivisió més flexible. Ara bé, segons Brown (1948: 131) les variacions poètiques solen 

ser més llargues que el tema perquè, en literatura, el fet d’afegir detalls sempre resulta en 

l’ampliació de paraules. No és el cas, però, d’aquest poema, ja que la variació té el mateix 
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nombre de versos que el tema inicial i els versos de la variació respecten el nombre de 

síl·labes del tema. 

En ambdues estrofes l’element principal són les mans però es descriuen de forma 

lleugerament diferent: mentre que a la primera estrofa s’associen al violí, a la segona es 

relacionen amb un rosari. És possible establir fortes connexions entre els versos de cada 

estrofa i la variació s’estableix gairebé sempre a nivell de vers, és a dir, cada vers de la 

segona estrofa és, de fet, una variació del corresponent a la primera. En dos casos concrets 

hi ha una lleugera permutació i la variació es dona entre versos contigus: d’una banda, 

entre el segon vers de la primera estrofa i el primer de la segona i, d’una altra, entre el 

tercer vers de la primera estrofa i el quart de la segona. 

En els primers versos s’anomenen les mans i se’n destaca alguna qualitat: «càlides 

i llargues» (v. 1) i «serenes» (v. 5). Hi ha una diferència gramatical, però, entre les dues 

estrofes: en la primera el verb principal se situa al segon vers, mentre que en la segona, 

al primer. En el segon vers, l’element del «clavecí» (v. 2) es transforma amb «mecànica 

justa» (v. 6) en la segona estrofa. Aquesta variació amaga, en el fons, una connexió lògica: 

per tocar un instrument de teclat, com ara el clavecí o el piano, l’instrumentista requereix 

d’una tècnica mecànica per tal d’aconseguir produir un so net i precís. En el tercer vers, 

l’adjectiu «velles» de la primera estrofa enllaça amb el «vell» de la segona amb la sola 

variació de gènere i nombre. De forma relacionada amb el camp de la vellesa (entesa com 

a final del transcurs vital) hi ha una evident connexió semàntica entre els substantius 

«esquelet» (v. 4) i «morts» (v. 8). Finalment, el «violí» (v. 4) es transforma en «rosari de 

fusta» (v. 8) a través d’una metonímia: tots dos elements són fets de fusta. L’esquema 

següent vol dibuixar aquesta estructura: 

 

Les mans  Les mans 

càlides i llargues  rellisquen 

Arranquen  serenes 

Clavecí  Mecànica justa 

velles  morts 

esquelet  vell 

violí  rosari de fusta 
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 II 

 

  Abendlied 

 

El cel té una blavor de miosotis. Rosa, 

un núvol ens amaga el sol ponent; 

i la mà freda de la tardor posa 

una mica d’or a les ales del vent. 

O tarda clara de novembre! Lent, 

el dia mor en cada cosa. 

 

Una boira poc densa flota, vaga 

i violeta en un fondal humit. 

Un toc de campana, eixamplant-se, naufraga 

a les riberes de la nit. 

Jo sento en el meu pit 

alguna cosa que, com en el món, s’apaga. 

 

Llavors, a fer-me companyia, 

arriba de molt lluny un cant de melangia, 

missatge d’Ariel. 

La tarda pren una ànima de violoncel. 

I flors mig adormides i anònimes perfumen 

el capvespre i la música de Schumann. 

 

Lied és un terme alemany que designa una peça vocal de durada breu. Se sol traduir per 

«cançó», tot i que, pròpiament, el Lied n’és un tipus concret, «escrita per a ser cantada 

per una sola persona, composada amb intenció artística, però en un estil íntim, 

desproveïda d’efectismes vocals, i en la qual poesia i música es fonen totalment. En el 

Lied, la música està al servei de la poesia i no pas a l’inrevés» (Candé, 1982: 115). Ara 

bé, el terme lied té una segona accepció que fa referència a la forma d’una composició 

musical: «encara que els lieder hagin adoptat les estructures més diverses, s’ha pres el 

costum d’anomenar forma lied, en la música instrumental, la construcció ternària del tipus 

A-B-A» (Candé, 1982: 115). 

L’estructura ABA és la base de moltes composicions musicals, com ara la forma 

sonata, la fuga, o algunes obertures i poemes simfònics i es considera que el lied és la 

forma musical fonamental. La part B d’una composició en forma lied és de caràcter 

contrastant i sol trobar-se en una tonalitat diferent. La forma ABA té una trajectòria molt 

més vasta en música que en literatura, però degut al gran nombre d’obres literàries que 

segueixen aquest patró, cal considerar-la una forma independent de la pràctica musical 

(Brown, 1948: 137). En gairebé tots els casos poètics la part A és molt més reduïda que 

la B, per exemple, aquesta distribució és la que es dóna en poemes com «The Tiger» de 
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Blake o «Dream Land» de Poe. Conseqüentment, l’equilibri que s’aconsegueix entre les 

dues parts en peces musicals se subverteix en la literatura, on el tema A pren el caire de 

tornada i el cos del poema rau en el tema B. En altres casos, els poetes utilitzen un metre 

diferent per cada una de les seccions i se sostenen en la similitud mètrica sense fer ús de 

la repetició lèxica, com ara el poema «Funeral March» d’Ujejski (Brown, 1948: 138). 

 

 

«Abendlied», Esborranys i versions conservats per Mercè Figueras 

 

El primer manuscrit del poema mostra que, inicialment, «Abendlied» comptava 

amb quatre estrofes, però Màrius va decidir eliminar-ne la segona i deixar-ne només tres, 

potser amb la voluntat de simular la forma tripartida del lied. Ara bé, no hi ha similituds 

formals que uneixin la primera i la tercera estrofes i, de fet, l’esquema de la rima oposa 

la tercera estrofa a les dues anteriors ja que aquestes presenten dues rimes amb la 

distribució ABABBA, mentre que en la tercera apareixen tres rimes apariades: AABBCC. 

Així doncs, si només es tingués en compte la forma de la composició, l’estructura del 

poema seria AAB i no ABA.  

A nivell semàntic, però, hi ha tres connexions que permeten establir analogies entre 

la primera estrofa i la darrera. En primer lloc, l’element floral compartit: les «miosotis» 
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de la primera estrofa (v. 1) i les «flors» de la tercera (v. 17). El terme «violeta» (v. 8) no 

participa d’aquest paral·lelisme perquè designa el color, i no pas la flor. En segon lloc, 

tant en la primera estrofa com en la tercera es fa referència a la «tarda» (v. 5 i 16) mentre 

que en la segona estrofa apareix, per contra, la «nit» (v. 10), tot i que la metàfora que la 

conté «riberes de la nit», fa referència també a la tarda. Finalment, i de manera estretament 

relacionada amb l’element de la tarda, apareix també la progressió cap a la nit i la caiguda 

del dia, representada amb el sintagma «el dia mor» (v. 6) en la primera estrofa, i amb «el 

capvespre» (v. 18) en la tercera. En la segona estrofa reapareix aquest motiu en la forma 

«s’apaga» (v. 12). Ara bé, en la segona estrofa, el motiu del declivi sembla estar més 

relacionat amb una sensació personal del jo poètic que no pas amb la progressió temporal 

del dia.  

No obstant aquestes connexions semàntiques entre les estrofes primera i darrera no 

hi ha prou elements que permetin justificar que el poema de Màrius segueix l’estructura 

del lied. Potser caldria buscar la connexió d’aquest poema amb la música a partir d’una 

altra via. Hi ha tres elements del text que permeten establir una connexió directa amb la 

música: el títol del poema, el «violoncel» (v. 16) i el compositor Robert «Schumann» (v. 

18). Al 1851, Robert Schumann va compondre 12 peces per a cant i piano, recollides dins 

el volum titulat Sechs Gesänge op. 107. La darrera peça del recull és, de fet, «Abendlied». 

Schumann va utilitzar com a text la primera i quarta estrofes del poema «Ein geistlich 

Abendlied» de Gottfried Kinkel. Heus ací les dues estrofes musicades per Schumann en 

traducció de Sïlvia Pujalte: 

 

 

Es ist so still geworden 

Verrauscht des Abends Wehn, 

Nun hört man allerorten 

Der Engel Füße gehn, 

Rings in die Thale senket 
Sich Finsternis mit Macht - 

Wirf ab, Herz, was dich kränket 

Und was dir bange macht! 

[...] 

Nun stehn im Himmelskreise 

Die Stern’ in Majestät; 

In gleichem festem Gleise 

Der goldne Wagen geht. 

Und gleich den Sternen lenket 

Er deinen Weg durch Nacht - 

Wirf ab, Herz, was dich kränket 

Und was dir bange macht! 

Tot ha esdevingut silenciós, 

s’han esvaït les brises del vespre; 

ara se senten arreu 

les passes dels àngels. 

Al voltant, la foscor poderosa 
davalla sobre les valls. 

Desfés-te, cor, del que et fa mal 

i del que et fa por! 

 

A les esferes celestes brillen 

els estels majestuosos, 

per la via ferma i constant 

es mou el carro daurat. 

I, com els estels, guia 

el teu camí a través de la nit. 

Desfés-te, cor, del que et fa mal 

i del que et fa por! 
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Mentre que Kinkel situa el poema en plena nit, Màrius descriu una escena que té 

lloc durant el vespre, quan encara no han sortit les estrelles. Hi ha moltes diferències entre 

ambdues composicions poètiques i, segons Ripoll, «Màrius Torres no tiene para nada en 

cuenta la letra original para la elaboración de su poema, sinó la traducción sonora que 

Schumann llevara a cabo en su canción de tarde, pues los abendlieder eran unas formas 

apropiadas para evocar o retratar la hora del crepúsculo, de ritmo tranquilo y tonos tristes» 

(2011: 205). Màrius sembla al·ludir a una transcripció en concret de la partitura de 

Schumann que va esdevenir molt popular: l’adaptació d’aquesta cançó per a violoncel i 

piano feta per Friedrich Grützmacher el 1887. Aquesta adaptació es troba dins el recull 

Ausgewählte Compositionen für Violoncell und Pianoforte on Grützmacher segueix 

l’ordenació de Schumann i, per tant, «Abendlied» ocupa la dotzena posició de nou.   

El to pausat del poema de Màrius —evidenciat en els adjectius «lent» (v. 5) i 

«adormides» (v. 17)— encaixa perfectament amb el tempo tranquil de la peça de 

Schumann. La indicació «Ausdrucksvoll und sehr gehalten» ‘expressiu [literalment, ‘ple 

d’expressió’] i molt contingut’ de la partitura fa referència a la pulsació rítmica i indica 

que el tempo ha de ser en tot moment sostingut, és a dir, moderat i retingut. Aquesta 

atmosfera gairebé somnolent encaixa també amb el camp sonor de la partitura: tant la 

melodia del violoncel com l’acompanyament del piano es mouen dins el registre piano 

(p) gairebé durant tota la peça —amb freqüents incursions en els registres veïns, com ara 

el pianíssimo (pp) i el mezzopiano (mp)—. La dinàmica indicada pel compositor implica 

que els intèrprets han de produir un so atenuat, fet que provoca que la música es propagui 

de manera suau i feble, com si es toqués «de molt lluny» (v. 14).  

L’efecte de la «boira» (v. 7) troba el seu corresponent en l’acompanyament 

pianístic, que consisteix en una uniforme base d’acords placats. Aquests acords es 

repeteixen de manera espaiada (normalment al ritme de blanca) i, per tant, tenen una 

textura «poc densa» (v. 7). El repic de la «campana» (v. 9) podria ser representat en la 

partitura del violoncel a partir del trino que ocupa els compassos 9 i 10 de la segona 

pàgina. Aquest trino es resol «eixamplant-se» (v. 9) ja que la melodia creix fins arribar al 

registre del forte (f) durant uns instants (compàs 11), però en el mateix compàs s’inicia 

un decrescendo que es desintegra i deixa pas al silenci. Per tant, el so «naufraga» (v. 9) i 

s’esvaeix (les pauses de la melodia del violoncel duren, concretament, quatre temps).  
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 III 

 

«Sonata da Chiesa (Corelli)» 

 

Igual que un raig de sol que, pel cimbori, 

penetra dins d’un temple, poc a poc, 

i cruament senyala, amb el seu dit de foc, 

els rostres adormits de les verges de vori, 

 

severa i dolça música, segueixes 

per les ànimes nostres un passadís obscur, 

i amb el teu dit de foc hi descobreixes 

l’espectre del passat, el rostre del futur. 

 

La sonata da chiesa és un dels tipus de composició musical instrumental més 

representatius del període barroc. Aquesta forma va ser estandarditzada per Arcangelo 

Corelli com una peça de quatre moviments ⎯lent-ràpid-lent-ràpid⎯ (Willi Apel, 1944: 

791) i, precisament, Màrius dedica aquest poema a Corelli. Maria Àngels Anglada (1993: 

83) explica, a partir de l’evidència del títol, la relació del poema amb la música: 

 

els qualificatius que adjudica el poeta a la música són, doncs, severa, dolça, posseïdora 

d’un foc: lluminosa, com un raig de sol. Severa en el sentit que la sonata d’església no és 

mai una suite, no té moviments dansants, i també exigent, ja que les parts solen ser ja 

escrites i requereixen uns dots elevats en els instrumentistes. Així pot ser alhora severa i 

dolça, ígnia penetrant i radiant. Fins i tot en les sonates profanes de Corelli, el músic 

conserva el caràcter lent i solemne, quasi religiós, del primer moviment. 

 

Macroestructuralment, «Sonata da Chiesa» consta de dues estrofes que semblen 

correspondre a dues parts que, en terminologia musical, equivaldrien a moviments. Ara 

bé, cada estrofa consta de quatre versos sintàcticament i semànticament distribuïts en dues 

parts formades per dos versos cadascuna. Aquesta subdivisió quadripartida no es veu 

reforçada per la rima, creuada en la primera estrofa i encadenada en la segona, de tal 

manera que crea una notable tensió entre la seva estructura formal (la de la rima) i la 

distribució del contingut del poema. La separació entre la segona i la tercera part és molt 

evident ja que correspon amb un canvi d’estrofa marcat per un espai. En canvi, les 

separacions que s’estableixen, d’una banda, entre la primera i la segona i, d’una altra, 

entre la tercera i la quarta, són molt més subtils: la primera i la tercera part acaben amb 

una breu pausa indicada per una coma a final de vers (v. 2 i 6), mentre que la segona i la 
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quarta comencen amb la conjunció «i» (v. 3 i 7). La disposició inicial de la copulativa 

estableix un paral·lelisme entre les dues parts parells.  

Pel que fa a la seva microestructura, el poema està bastit sobre una claríssima 

arquitectura paral·lelística, marcada per la locució adverbial («Igual que») que obre el 

text amb un procediment de ressons ausiasmarquians. Aquesta arquitectura es fonamenta 

en una precisa correlació de la cadena d’elements del terme comparat (estrofa I) i la dels 

de la imatge (estrofa II): 

 

  Estrofa I  Estrofa II  

v.
 1

-2
 

 
m

o
v

. 
1
 

Ig
u
al

 q
u
e 

un raig de sol → severa i dolça música 

m
o
v

. 
3
 

pel cimbori → per les ànimes nostres 

penetra → segueixes 

dins d’un temple → un passadís obscur, 

v.
 3

-4
 

 
m

o
v

. 
2
 senyala → hi descobreixes  

m
o
v

. 
4
 

amb el seu dit de foc → amb el teu dit de foc 

els rostres adormits de les 

verges de vori 

→ l’espectre del passat, el rostre 

del futur 

 

Hi ha moltes correspondències entre els primers dos versos de cada estrofa (que 

equivaldrien al primer i tercer moviments) i els darrers (al segon i al quart). En la 

composició musical la similitud entre els moviments parells i senars s’aconsegueix a 

partir de la repetició d’un tempo similar, de manera que s’intercalen els moviments ràpids 

⎯com ara allegro, vivace, presto⎯ i els lents ⎯per exemple, lento, largo, adagio⎯. En 

aquest poema la correspondència de velocitat entre els moviments alterns sembla trobar 

un equivalent en la repetició d’estructures sintàctiques.  

Els moviments imparells (1 i 3) comencen amb un sintagma nominal que va seguit 

d’un sintagma preposicional amb funció de complement de lloc («pel cimbori», «per les 

ànimes nostres»). A continuació, hi ha dues formes verbals que denoten un cert moviment 

(«penetra», «segueixes») seguides d’un segon sintagma preposicional que també té funció 

de complement locatiu. El «temple» i el «passadís obscur» també tenen trets comuns: són 

espais tancats i poc lluminosos. Per tant, els paral·lelismes sintàctics queden reforçats per 

analogies semàntiques. 

Els moviments parells (2 i 4) comencen amb el verb seguit d’un complement 

instrumental («amb el teu/seu dit de foc»). Cal apuntar que en el setè vers aquest ordre 

sintàctic queda capgirat, ja que el complement d’instrument s’anteposa al verb, però 

aquest canvi no afecta l’estructura general del vers. Els verbs d’aquestes seccions 

impliquen un previ reconeixement: se «senyala» i es «descobreix» allò que un veu i, per 
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tant, identifica. A més, aquestes accions són el resultat o conclusió de les anteriors 

(«penetra», «segueixes»). Finalment, en el darrer vers hi ha el complement directe de 

l’oració («els rostres adormits de les verges de vori», «l’espectre del passat, el rostre del 

futur»). 

A diferència de la composició musical, no hi ha distinció entre un tempo lent i un 

de ràpid. Com que la música és escrita per ser interpretada de forma sonora (i no llegida), 

té un gran ventall d’indicacions sobre el tempo i la velocitat a la qual ha de ser 

interpretada. A més, l’ordre rítmic dels moviments de la sonata da chiesa no sempre 

segueixen el patró lent-ràpid-lent-ràpid (tot i que aquest és el més habitual). Per exemple, 

algunes sonates de Corelli segueixen el patró invers: la sonata número 4 de l’opus 1 

(Vivace – Adagio – Allegro – Presto) o la sonata número 7 de l’opus 1 (Allegro – Grave 

– Allegro – Grave. Tot i que els termes de la comparació amb l’estructura de la sonata da 

chiesa no poden seguir els paràmetres del tempo, l’estructura paral·lelística d’aquest 

poema de Torres recorda l’arranjament de la sonata da chiesa. 
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CONCLUSIONS  

 

 

La música i la literatura són dues arts que tradicionalment han estat molt vinculades i, de 

fet, tenen un origen comú. Van seguir camins paral·lels fins al segle XVII i a partir d’aquest 

punt van començar a distanciar-se (Brown, 1948: 100). Des de llavors les dues formes 

d’expressió s’han influenciat mútuament i per això és possible trobar-hi una àmplia 

interdiscursivitat. La poesia i la música tornen a acostar-se durant el període romàntic i 

l’estreta interconnexió que mantenen no ha passat desapercebuda per als simbolistes 

francesos.  

Màrius recull la concepció simbolista de la música en tant que símbol i tema, i la 

converteix en un motiu recurrent en la seva obra. A més, s’acosta a la música a partir de 

tres altres vies, a banda de la poètica: l’audició de repertori clàssic (incloent, fins i tot, la 

interpretació d’algunes d’aquestes obres al piano), la composició i la crítica musical. Si 

bé és cert que les partitures que componia es mouen dins una harmonització molt senzilla 

i que les seves ressenyes musicals manquen de fonamentació tècnica, s’hi aprecia una 

gran sensibilitat musical. Durant la seva estança al sanatori, Màrius va estudiar harmonia, 

però no va poder gaudir d’una formació de música prou completa com per adquirir els 

coneixements necessaris per esdevenir un compositor professional. 

Pel que fa a la presència de la música en l’obra de Torres, segons Ferrer i Parra 

(2012) hi ha diferents connexions entre aquesta i la seva poesia. D’una banda, 44 dels 

seus poemes parlen de música (o bé de manera general o bé mitjançant l’al·lusió d’autors, 

obres, instruments o estils). D’altra banda, en tres d’aquests 44 poemes s’hi troba la 

transposició d’elements típics de l’art musical cap a la poètica, com la utilització 

d’estructures musicals en el moment d’escriure poesia: «Abendlied», «Sonata da Chiesa» 

i «Variacions sobre un tema de Händel». 

Degut a les limitacions espacials del present treball no m’ha estat possible fer una 

anàlisi exhaustiva de la rima en la poesia de Torres, que hauria estat un bon complement 

de la secció dedicada als recursos eufònics. En el cas de seguir aquesta línia de recerca 

en el futur, caldrà parar especial atenció no tan sols a la rima sinó també a la mètrica i a 

la versificació. 

Aquest treball m’ha permès endinsar en l’àmbit de la comparatística i unir les meves 

dues passions: música i literatura, a la vegada que he pogut conèixer millor l’obra d’un 

poeta de la meva ciutat. L’anàlisi d’«Abendlied» ha suposat que hagués de fer un 
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replantejament de la hipòtesi inicial, ja que, contràriament al que creia abans d’enfrontar-

m’hi, «Abendlied» no segueix ben bé l’estructura de la peça musical ABA. Ara bé, lluny 

de suposar un obstacle per a la meva anàlisi, aquesta descoberta m’ha obert les portes a 

conèixer una nou punt d’encontre entre el poema de Màrius i una obra homònima de 

Schumann que fins ara era, per a mi, completament desconeguda.  
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