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Va néixer el 28 de desembre de 1928 al Guinardó, fill d'un home tenaç –campió
d'escacs i amb una forta vinculació al país–, i d'una dona sensible, delicada i culta. Des
que tenia un any fins als catorze, els seus pares, que eren cosins germans, van estar
separats i Màrius visqué amb la mare i la seva família. L'any 1942, després que la
Guerra Civil acabés amb la situació familiar d'una relativa comoditat, els seus pares
tornaren a viure junts. Autodidacte i gran lector de poesia en diversos idiomes, ha
cursat estudis superiors de música i fou director d'un dels grups de la Nova cançó entre
1963 i 1976 pel qual va compondre lletres i cançons. L'any 1999 fou guardonat amb la
Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya.

L’AUTOR HA DIT
“No sé si és atrevit dir-ho, però la poesia no serveix per a res, i això és la gran cosa que
té la poesia. Una expansió, una meditació, un acte màgic. No serveix per a res, però ho
és tot. És el contingut primer de la vida i allò que li dóna la sal i la substància”.

JERARQUIES (2003)
Una reflexió sobre el pas del temps. L’autor ens diu que a la vida
no hi ha certeses sinó processos inevitables com l'envelliment, la vida no és
res més que "una degradació constant de l'individu". Jerarquies té un to sobri i lacònic
en què el poeta passeja por un paisatge -la vida- mentre sent que ell va canviant. Tot el
que ens envolta és jerarquia i cal acceptar el món tal com és:
"Les jerarquies són les entitats celestials que disposen que seguim tots
iguals: els uns a sobre dels altres. I no pregunteu què he dit. Pregunteu-vos a vosaltres
mateixos què heu entès”.

