
  



  

Introducció – Els llegats i donacions a l’SBD de la 
Universitat de Lleida (I)

● Llegat Samuel Gili Gaya – Filòleg lleidatà  (juny 1993) 
● Llegat Alberto Porqueras Mayo – Filòleg lleidatà – 
Deixeble de Samuel Gili Gaya (novembre 1997 - 2004) 
● Llegat Màrius Torres – Poeta lleidatà (juny 2001) 
● Donació fonoteca COPE (Lleida) – 40.000 discs vinil 
(gener 2003)
● Donació Humbert Torres – Polític lleidatà (maig 2003)
● Donació Romà Sol i Carme Torres – Historiadors 
lleidatans (2004)
● Donació Joan Vilagrassa – Geogràf (2005) 

 
Ubicació: Sala de Llegats de la Biblioteca de Lletres 

(excepte discs COPE – dipòsit temporal)



  

Introducció – Els llegats i donacions a 
l’SBD de la Universitat de Lleida (II)

● Fons de gran importància a nivell local – Lleida i 
comarques. 
● Fons majoritàriament bibliogràfic – Amb 
demanda d’un espai propi. 
● Compromís per part de l’SBD de preservació i 
difusió del fons. 
● Creació de biblioteca virtual per tal de donar 
valor afegit als llegats i donacions.
● Cerca de fons o finançament extern a projectes. 
Ex: Ajut ACES- DURSI.



  

Llegat Màrius Torres

Qui fou Màrius Torres?

● Màrius Torres va néixer a Lleida el 1910 i va morir al 
sanatori de Puig d’Olena el 1942
● Fill i nét de metges i polítics, exercí també la medicina, 
si bé per poc temps
● Patí una greu malaltia que l’obligà a recloure’s al 
sanatori antituberculós de Puig d’Olena, des d’on patí els 
efectes de la Guerra Civil i el posterior exili familiar
● No publicà res en vida. La primera edició de la seva 
obra fou editada per Joan Sales a Coyoacan (Mèxic) el 
1947 
● Està considerat el poeta català més important del segle 
XX de la Catalunya occidental



  

Antecedents del llegat Màrius Torres (I)

● Núria Torres, germana del poeta, al retorn de l’exili de 
Montpeller el 1953 recollí el material que el poeta tenia al 
sanatori i l’incrementà amb tot allò que recopilà relacionat 
amb el poeta

● A la mort de la Núria el 2000, el seu germà Víctor 
Torres, aconsellat per amics i estudiosos de l’obra del 
poeta lleidatà, decidí fer donació d’aquest llegat a la 
ciutat de Lleida (Universitat de Lleida i Biblioteca Pública 
de Lleida)



  

Antecedents del llegat Màrius Torres (II) 

● Finalment, el 14 de juny de 2001 la família Torres 
Pereña va signar un conveni de donació del llegat del 
poeta Màrius Torres a la Universitat de Lleida

● En la mateixa data, també es va signar un conveni 
complementari amb la Sra. M. Gràcia Ponsa Figueras, la 
qual va donar a la Universitat de Lleida la 
correspondència creuada de la seva tia Mercè Figueras i 
Bassols –la mahalta dels poemes–, que compartí estada 
al Sanatori amb Màrius Torres



  

Què conté el llegat?

1. Documentació personal i familiar: biblioteca, 
correspondència (aprox. 800 cartes), fotografies, 
partitures...

2. Obra de creació: poesia i traduccions de poesia,
prosa (contes, dietaris, articles) i teatre.

3. Obra de recepció: edicions de l’obra, traduccions, 
antologies, estudis i treballs, conferències, tríptics i 
cartells...

 
4. Mobiliari i obra plàstica: escriptori, bust en bronze, 
retrats... 



  

Llegat Màrius Torres (1a fase)

Objectius

● Elaborar un inventari amb la integració de les dos 
donacions

● Restaurar els documents que així ho requerien
● Realitzar el tractament físic del fons bibliogràfic
● Catalogar el fons bibliogràfic per tal de fer-lo accessible 
a través del catàleg 
● Digitalitzar els documents a fi de preservar-los i 
facilitar-ne la difusió



  

Llegat Màrius Torres (2a fase)

Objectius

● Creació de la Biblioteca Virtual Màrius Torres

http://www.bib.udl.es



  



  

Desenvolupament Biblioteca Virtual Màrius 
Torres: Contingut 

● Biblioteca virtual : fons propi (llegat)

Ex: correspondència, poesies, contes, dietaris, 
fotografies, mobiliari, recull de premsa

● Biblioteca virtual : accions de recerca

A càrrec de l’SBD i del Dept. de Filologia Catalana i 
Comunicació de la UdL

Ex: Bibliografia, referents literaris, premis literaris, actes 
d’homenatge, ampliació del recull de premsa, qui és..., 
llocs Màrius, biografia i arbre genealògic, signatures 



  

Desenvolupament Biblioteca Virtual Màrius 
Torres: 

Suport

● Biblioteca virtual : col·laboració 

Amb el Departament de Filologia Catalana i Comunicació 
de la UdL, amb el Laboratori de Musicologia de la UdL i 
amb el Sr. Víctor Torres

● El Projecte “Desenvolupament de la Biblioteca Virtual 
Màrius Torres” ha comptat amb el suport d’un ajut ACES 
2003 convocat pel DURSI de la Generalitat de Catalunya



  

Estructura (I) 

● Vida (Biografia i arbre genealògic, itinerari fotogràfic, 
bibliografia, actes d’homenatge i reculls de premsa)  

● Obra (Correspondència emesa per Màrius Torres, 
enregistraments sonors de les seves poesies i poemes 
musicats, descripció de la poesia, prosa i traduccions, i 
text complet de l’obra de teatre inèdita)

● Relacionat (Correspondència rebuda per Màrius Torres 
i correspondència familiar, qui és…, premis Màrius 
Torres, mobiliari, signatures, referents literaris i inventari 
del llegat)

● Serveis (Faqs, Com citar la correspondència)



  

Documentació

Bibliografia
Reculls de premsa i actes d’homenatge
Biografia

Correspondència

Poesies

Itinerari fotogràfic 
Mobiliari
Llocs Màrius Torres
Signatures 

Reproduccions d’àudio



  

Recull de premsa i actes d’homenatge
El Recull de premsa conté les referències bibliogràfiques 
de les notícies de caire estrictament informatiu que han 
aparegut a la premsa des del 1945 fins a l’actualitat, 
ordenades cronològicament per dècades.

En els Actes d’homenatge s’inclou un resum de les 
activitats organitzades en memòria del poeta (recitals, 
xerrades, concerts, exposicions, seminaris, etc.) des del 
1961 fins a l’actualitat, ordenats cronològicament per 
anys.

Característiques: ● S’actualitza mensualment



  



  



  



  

Correspondència

● Volum: 735 cartes, 13 postals, 40 notes breus, 2 
targetes i 1 telegrama.

● Objectiu: Digitalitzar la correspondència per tal 
de preservar-la i facilitar-ne la difusió a través de la 
xarxa .

● Eina: Aplicatiu que permet 

-pujar els fitxers (imatges que corresponen a les 
pàgines de les cartes) al servidor

-crear el registre corresponent a la base de dades 
(en format Acces)



  



  



  

Qui és…

És una base de dades de les persones que, en qualitat 
d’emissors i/o receptors, intervenen en la 
correspondència del llegat Màrius Torres.

Hi trobem: ● una breu biografia
 ● la relació amb Màrius Torres

Destaca perquè recull biografies tant de personatges 
públics (Carles Riba, Fabra, etc.) com de persones del 
seu cercle familiar i íntim fins ara no recollides enlloc.



  



  

Itinerari fotogràfic
  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

Mobiliari

Escriptori del Sanatori de Puig d’Olena



  

Llocs Màrius Torres

Es mostren: 

- els escenaris de Lleida on Màrius Torres va viure i 
créixer 

- els llocs de la ciutat de Lleida que duen el nom del 
poeta en homenatge a la seva figura

- els llocs d’altres indrets que també duen el nom 
del poeta en homenatge



  

Jardins Màrius Torres a Lleida 



  

Signatures

Trobem digitalitzades les diferents signatures que 
Màrius Torres emprava en la correspondència, les 
quals donen una idea tant de l’estat d’ànim com de 
l’estat físic del poeta al llarg de l’estada al Sanatori de 
Puig d’Olena.



  

Dins l’apartat Àudio actualment 
s’accedeix a la recitació de cinc 
poesies del poeta lleidatà a càrrec de 
Víctor Torres, germà del poeta

Dins l’apartat Poesies, que conté les 
96 poesies de la primera edició de 
l’obra del poeta, properament 
s’accedirà a la seva versió sonora



  



  

Moltes gràcies per la 
vostra atenció

mariustorres@sbd.udl.es
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