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Màrius Torres i Perenya (Lleida 1910 - Sant Quirze Safaja 1942) és considerat 
per la crítica com un dels millors poetes lírics catalans del segle XX. La seva 
obra ha estat traduïda a l'anglès, el castellà, el francès, el portuguès i l’italià.

Format en el si d’una família d’activistes republicans catalanistes i de 
conviccions espiritistes, en acabar la carrera de medicina el 1933 va exercir de 
metge internista a Lleida, fins que la tuberculosi el va obligar a ingressar, el 
1935, en el sanatori de Puig d’Olena (Sant Quirze Safaja), on va residir fins la 
seva mort, set anys més tard. Durant la seva estada al Puig d’Olena, per 
Màrius Torres, el Mas Blanc va ser un refugi per alliberar-se de les restriccions 
del sanatori i per refer-se de l’agreujament de la malaltia. Les estades es van 
donar en el període 1940-1942 i Màrius hi va escriure poemes, cartes a familia 
i amics, i hi va reemprendre la correspondència amb el poeta Carles Riba. El 
Mas Blanc també va ser l’escenari de moments personals molt intensos, com 
el comiat de la seva germana Núria poc abans de morir.

L’ESPAI MÀRIUS TORRES és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles i de l’Hostal Rural Mas Blanc, en les instal·lacions del qual 
es troba l’equipament, adreçat a recordar i posar en valor la figura i l’obra de 
l’autor, tant en relació a la literatura i la cultura catalanes en general com a  
Sant Martí de Centelles en particular.

En el projecte també hi han participat, entre d’altres, acadèmics i estudiosos 
de la vida i obra del poeta aplegats a l’entorn de la Càtedra Màrius Torres 
sobre el patrimoni Literari Català.
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Per a més informació:
Ajuntament de Sant Martí de Centelles
C/Estació, 4 (08592) 
93 844 24 06
st.martic@diba.cat
www.santmarticentelles.cat/turisme

Hostal Rural Mas Blanc
Carretera C1413b, PK10 (08592)
93 844 24 67 - 601 600 690
info@hostalruralmasblanc
www.hostalruralmasblanc.com


