
MÀRIUS VEUS 
 
GUIA DIDÀCTICA. 
 
Resum:   
 
Lectura de fragments de poemes de Màrius 
Torres aprofitant la clebració de l’any 
Màrius. 
Les imatges que van apareixent darrera 
dels nens que diuen els poemes mostren 
fotografies d’elements i paisatges relacionat 
amb els continguts de cada  poema. 
  
 

 
Perquè ? 
Per que enguany és l’any Màrius i calia aprofitar l’avinentesa d’aquesta 
motivació per donar a conéixer i treballar el poeta lleidatà. 
 
Els poemes: 
Es tracta de fragments de poemes: 
 
1 MAIG 
Els murs dels jardins sobreïxen de roses, 
els murs de l’espai sobreïxen de blau. 
La llum sobre totes les coses 
Ve tèbia com la pau.       
                               Octubre  1938 
 
2 ABRIL  (Fragment) 
El sol, un vell sense esperança, 
tímid com un infant s’acosta; 
I cada tarda, quan se’n va a la posta 
té una mica més de racança. 
                                        Maig  1936 
 
3 LORELEI. (Fragment) 
 
Vora la mar, sobre l’arena clara, 
l’aigua mor als meus peus. 
Màgica riu, i tremola; i  
desvetlla al fons de la meva peresa  
onades de record. 
                                      Agost  1937 
 
 
4 CANÇÓ A MAHALTA (Fragment) 
Tu que sempre m’aculls  amb una mirada 
tant alta, 
digues: De quin color són els teus ulls, 
Mahalta ? 
                               Juliol 1937 
 

 
5 PRESENCIA  (Fragment) 
Com si les teves mans sobre els meus ulls,  
encara poguessin,  com antany, aturar-se 
amb amor,  
em plau, quan penso en tu,  de tancar els 
ulls.    
Sonor,  el teu record,  es mou en la tenebra 
clara.  
                                     Gener  1938  
 
6 UN ALTRE ABRIL  (Fragment) 
Abril que fas florir les roses i els llorers, 
dóna dies ben clars a la meva tristesa  
                                        Abril 1938 
 
7 ROSA, 
Com si em diguessis  mentre t’esfulla l’aire: 
-Morir és tan fàcil ! 
I tot en mi et contesta: -Tan fàcil a una rosa 
! 
 
8 ENTRE L’HERBA I ELS NUVOLS   
El DiA 
Que vives semblen  entre l’herba i els 
nuvols 
les ombres fràgils ! 
El vent les esbarria i la boira les aplega.. 
                    Març – Octubre 1938 
 
 



9 ABENDLIED (Fragment) 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. 
                                Nov  1938  
 
10 EL PONT. 
 
Només un arc.  I quanta sabiesa. 
Empresona l’aigua. L’aigua que el besa. 
                                 Març 1935 
 
 

11 MOLT LLUNY D’AQUÍ (Fragment) 
Hi ha una ciutat, molt lluny d’aquí, dolça i 
secreta, 
on els anys d’alegria són breus com una 
nit; 
on el sol és feliç, el vent és un poeta, 
i la boira és fidel com el meu esperit. 
 
                                          Juny   1939 
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