
Medalla I E S Marius Torres

Institut, espai espiritual que es recorda. Una comunitat molt viva.
,

Feia poe que funcionava, anecdota dels mobles.
Pocs records precisos, fa 50 anys llargs i he exercit vora 30 anys mes a fora

(Lleida,al Col.leg Sant Jordi, Universitat, Magisteri, Les Borges,
jubilacio. )
1959? Programes encara rigiditzats pel regim. Assignatures concretes, no
credits,

Importancia de la Religi6.
Claustre: Jordi Sirera, jo a frances. (Angles Payarols);
Joan Veny , Joaquim Saura, Manuel Portugues. Francisco Medina.Mn .

Valles. Sr, Ribelles ...

Joan Veny i Joaquim Saura. La revista "Aulas"?

Alumnes, recordo Sebastia Serrano, Rocaspana ..



Pen) jo havia estat estudiant de l'institut anterior.

Jo, com a estudiant:

1934 ingres i ler. EI Roser. Despres Crist Rei.despres IEI
Guerra 1936 36-37 quart. 1938 fugida refugi .

1939 retorn .. Escola del treball Se curs mentre recuperava el4rt a I'estiu

1939-40 6e. Curs. Trasllat a Barcelona el juny.
1940-41 NOll pIa: cal fer sete a I'!. Menendez y Pelayo.
S' a cab a el bat x i II era t

1941 incorporacio a la Universitat. 1945 acabar i fer classes i comencar a

traduir. Escasedat i duresa ; comencament de resistencia cultural.



Laboral:

1950-StFeliu de Guixols.Angles.Formacio d'una familia.

1956 Balaguer Institut Laboral + J Sirera i Institut Lleida ..Escriure en

catala sense publicar... fins a 1960 .

A partir d'aleshores Triple treball, escriure, ensenyar traduir. No dormir.

Voldria apuntar una consideracio especial : els Instituts solen ser batejats
amb un nom de persona relacionat amb la cultura.I es bo que el nom triat

evoqui eilloc que va ennoblir. Quan aquest Institut va voler ser batejar, el
consens de la gran part de la poblacio era que el nom pertinent era el del
poeta Torres. L'Ajuntament i alguns corrents politics del moment - i erem

ja en el que se n'ha dit Transici6! - s'hi negaven, iva caldre molta

mobilitzacio per veneer aquella absurda i covarda oposicio. Vaig tenir
I'oportunitat de contribuir a reforcar I' ofensiva popular amb una disertacio



davant d'una sala a vessar, i que va tenir gran resso, on defensava amb

energia que d'una vegada per totes el nom il.lustre de la familia Torres

brines a la llum del dia .

La carrera d'escriptor, en el meu cas, ha amagat a molt de public la

personal faceta de profesor. Profesor vocacional mai no ho he estat en el

sentit que no era la meva meta central, pero hi posava tot el seny i tot el

saber i tota la meva capacitat d'estar amatent a la minor manera de fer

madurar I'alumne.En definitiva, educar es estirar enlaire. I ensenyar es una

obligacio de gran pes moral, que consisteix en el fons a fer que en la jove
intel.ligencia que contacta amb el docent es desvetlli la necessitat

d'investigar pel seu compte i arrodonir el cami que el profesor ha encetat.
Per aixo cree que el resultat assolit fou, en el meu cas, satisfactori; Profesor
una mica atipic, perc educador, suscitador, col.laborador a la fi. Aixo es el

que penso que he esta.: Amb generositat m'ho han volgut testimoniar els
molts antics alumnes que es recorden d'un servidor i el visiten
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afectuosament i en segueixen la trajectoria; l'Institut de les Borges

Blanques, que a la meva jubilacio va prendre el meu nom; i premis com el

Ramon Fuster al merit educatiu del Col.legi de Doctors i Llicenciats, l'any
de la Jubilacio; el Memorial Joan XXIII per la Pau el 2011 ,

i ara aquesta
Medalla del meuMarins Torres, que estimo fonamentalment perque parla
de treball i d'esforc, Que no ens faltin mai ni run ni l'altre.


