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ESPAI BETÚLIA
C/ Enric Borràs, 43-47
08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55
espaibetulia@badalona.cat
www.espaibetulia.cat

Horari:
Dilluns de 16 a 20,30 h
De dimarts a divendres  
d’11 a 14 h i de 16 a 20,30 h
Dissabte de 10 a 14 h

Tancat per vacances del 25 de 
març a l’1 d’abril, i els dies  
11 i 13 de maig per festa local

Manuel de  
Pedrolo...  
o la paraula 
feta imatge

Exposició

inauguració

01_03_2013 . 19 h

01_03_2013 . 18_05_2013

Recull de poesia concreta



Manuel de Pedrolo...  
o la paraula feta imatge
Recull de poesia concreta

Aquesta exposició presenta un Manuel 
de Pedrolo desconegut però altament 
suggerent i divertit.

Després de les seves primeres i excep-
cionals experimentacions formals dins 
del món de la narrativa en els títols que 
aquí s’exposen, l’autor va treballar en 
unes obres que s’emmarquen plenament 
dins del corrent anomenat poesia con-
creta. Unes creacions  que podríem 
definir com la fusió de la plàstica i el 
llenguatge, amb un element comú: els 
signes, ja siguin alfabètics, numèrics o 
icònics.

Sota aquest concepte general l’exposició 
s’ordena a partir de tres àmbits que com-
binen la temàtica que defineix l’obra pe-
droliana i la tècnica amb què es realitza.

Pedrolo eròtic. Ens permet conèixer 
un autor plenament alliberat que omple 
un dels flancs buits de la poesia expe-
rimental catalana: el del sexe.

Pedrolo jocs. Aplega els poemes vi-
suals que juguen amb la construcció 
i deconstrucció d’elements numèrics, 
lingüístics i icònics, ara però, sense 
càrrega eròtica.

Sobres. Poemes realitzats a partir del 
reaprofitament de targetes que es 
transformen per crear una nova obra 
en el que és un altre experiment i/o joc 
de Pedrolo. 

Carme Bergés

01_03_2013 • 19 h

Inauguració

01_03_2013 • 19,20 h
Visita guiada amb la  
comissària de l’exposició,
Carme Bergés 

 

Dies a convenir
Visita guiada i proposta 
educativa per als alumnes 
de secundària.
Centres interessats posar-se  
en contacte amb l’Espai Betúlia.


