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ESPAI BETÚLIA
C/ Enric Borràs, 43-47
08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55

+ informació
www.espaibetulia.cat
espaibetulia@badalona.cat

 https://www.facebook.com/EspaiBetulia

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 24 de desembre  
a l’1 de gener, i el 7 de gener

inauguració

12_11_2016 • 11 h

14_11_2016 • 21_01_2017

La consagració 
deL caos.  
Màrius saMpere

Una de les tasques importants de la poesia és 
portar al límit les capacitats expressives de la 
llengua, és a dir, fer-la créixer, ajudar-la a dir 
més coses de les que la llengua està acostu-
mada a dir. Hi ha, però, alguns poetes en els 
quals sembla que la llengua es realitzi amb 
una insospitada excel·lència. Màrius Sampere 
és un d’aquests escassísims poetes. En els 
seus poemes, la llengua sembla que hagués 
trobat la llera matriu única en la qual flueixen 
amb naturalitat totes les seves potencialitats 
expressives. Però la realitat, el caos univer-
sal que ens envolta des del naixement fins 
a la mort, la seva comprensió i expressió, 
s’escapen sempre a les possibilitats de qual-
sevol llengua, i per això existeixen la poesia 
i l’art. I per això també, en un moment de la 
seva vida, Màrius Sampere es va dedicar, con-
vulsivament, a la creació d’una obra pictòri-
ca singularíssima paral·lela a la seva poesia. 
L’exposició La consagració del caos. Màrius 
Sampere, vol donar a conèixer al públic una 
part important d’aquesta tasca poc coneguda 
del poeta, i situar-la en connexió amb el món 
creatiu que desenvolupa la seva obra poètica. 

Amb la col·laboració de la Institució de les 
Lletres Catalanes i de l’artista Camí, hem anat 
teixint una xarxa de complicitats de la que ara 
recollim els fruits. 

Màrius Sampere va dir: “sóc un creient del 
caos”. El resultat del maridatge que us propo-
sem potser és només això:  una visió caòtica 
del món creatiu del  poeta-pintor Màrius Sam-
pere. Si aquesta visió us sembla bella, si ús 
commou, ens donarem per satisfets. 

activitats 

24_11_2016 • 19 h
Samperianna I

Taula Rodona sobre l’obra poètica i pic-
tòrica de Màrius Sampere amb l’escriptor 
Jaume Subirana, el fotògraf i creador Toni 
Moreno, i el crític d’art Bernat Puigdollers.

19_01_2017 • 19 h
Samperianna II

Recital poètic: els poetes són convidats a 
llegir un poema de Màrius Sampere o un 
poema a Màrius Sampere.

inauguració 
12_11_2016 • 11 h
A càrrec de Laura Borràs (Directora de 
la Institució de les Lletres Catalanes) 
i Laia Sabater (Regidora de Badalona 
Educadora).
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