
Albert Dorca, alumne de 2n de batxillerat del 

nostre centre, guanya un premi en la XXXVIII 
edició dels Premis Baldiri Reixac 2015-2016 

atorgat per la Fundació Carulla 

 

Aquest diumenge passat, al Casal de l’Espluga de Francolí 
(Tarragona), l’alumne Albert Dorca ha rebut  premi Baldiri 
Reixac als alumnes pel seu treball de recerca en l’edició 

d’aquest curs escolar. 

El premi li ha estat lliurat per la Consellera 

d’Ensenyament, Meritxell Ruiz en un acte entranyable, 
acompanyada  de de l’alcalde la població, David Rovira, el 

president de la Fundació Carulla, Carles Duarte, el delegat 
del Govern a Tarragona, Òscar Peris, i la directora dels 
serveis territorials d’Ensenyament a Tarragona, Sílvia 

Rodés. 

Els Premis Baldiri Reixac són convocats per la Fundació Carulla amb la 

col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
la Universitat Oberta de Catalunya. 

El treball guardonat porta per títol, La descoberta de Màrius Torres, el poeta 
que feia de metge. La resposta artística contra les adversitats, i ha estat dirigit 
per la professora Joana Llordella.  

L’Albert ha cursat el batxillerat de Ciències ja que vol fer estudis superiors en el 

camp de les Ciències de la Salut. A part dels seus estudis, és un gran amant de 

la poesia; és per això que en el seu treball ens descobreix el poeta Màrius 

Torres que, tot i ser un dels millors poetes del segle XX, no ha obtingut el 

reconeixement que es mereix. A més, esbrina la relació dels infortunis de la 

vida amb la seva producció artística, així i com, analitza la seva poesia i crea 

una ruta literària afí a l’autor.  Per altra banda, la recerca s’aprofundeix amb un 

estudi sobre la seva relació amb Carles Riba i Joan Sales, entre d’altres autors, i 

ens descobreix el seu amor per la música i la naturalesa –dos elements que 

recorren tota la seva obra–. 

Com ens indica l’autor, “el treball no té altra pretensió final que la de revelar 

que Torres, malgrat la malaltia i l’adversitat, manté una actitud exemplar i 

comparteix amb nosaltres la transcendència i la bellesa del món”. 

I mentre el món es perd, adormit en la platja, 

jo somnio -perdut en l’estreta salvatge 

dels llavis de l’escuma i dels braços del vent. 

                                              Màrius Torres, 1937  


