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inauguració
15/04/2020 • 19 h

https://www.facebook.com/EspaiBetulia

lapageoriginal.com

Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 20.30 h.
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L’Aula Oberta va ser un taller experimental per apropar els
nous conceptes i tècniques de l’art vigent d’aquell moment als
nous mètodes d’ensenyament de les arts plàstiques i visuals.
Uns quants alumnes de distintes tendències es van seleccionar
per a aquesta experiència en funció de la seva capacitat, la
seva encara relativa maduresa i la seva entrega a la feina…
En Sergi Marcos, n’és un d’ells. Des de llavors ve la nostra relació.
En aquells moments la seva obra indicava ja una certa
personalitat. Especialment el sentit del color i la poètica que
se’n derivava, amb un lirisme a contracorrent, però no menys
compromès al d’altres tendències més trencadores des d’un
punt de vista més polititzat, i més agressives, tant en la
temàtica com en l’ús d’altres tècniques i materials alternatius.
En Sergi, avui (quaranta-cinc anys després) fa una pintura
en la qual aquells inicis encara hi són pressents. Una pintura
estructurada, amable i decorativa, en el millor sentit del
terme, que en determinats moments s’exalta i s’arrisca per
anar un pas més enllà, necessari per a no caure en repeticions
mimètiques. Una pintura ben resolta tècnicament . Una
pintura que si el coneixes bé, és ben bé com ell .
Per a Sergi Marcos la poesia és una constant font d’inspiració
i de referència, i aquesta exposició a l’Espai Betúlia en què
dialoguen la seva pintura i la poesia del poeta i arquitecte
Joan Margarit n’és una bona mostra.
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Som als anys 70, a l’Aula Oberta de l’escola Massana.
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Gerard Sala

9_9_2020 • 19 h
inauguració
23_9_2020 • 19 h
Visita comentada
Per Sergi Marcos

22_10_2020 • 19 h
Activitat
Pep Planas llegeix Joan Margarit,
DONA DE PRIMAVERA
Darrere les paraules només et tinc a tu.
Trist el qui mai no ha perdut
per amor una casa.
Trist el qui mor envoltat de respecte i prestigi.
Jo em crec el que passa en la nit
estrellada d'un vers.
______________________________________________________________ Joan Margarit

ESCAC
La memòria es va esfilagarsant
com les cordes trencades de les branques
que el temporal s'ha endut.
Comprendre cansa. Però mai no tant
perquè no pugui ser l'últim refugi.
Som el rei i la reina en un final
difícil a un tauler ja amb poques peces.
______________________________________________________________ Joan Margarit

TANGO
Ens va separar el sexe, que és l'ossada
dura i oculta de l'amor.
Vam baixar junts al metro:
en entrar als corredors, com un amant,
l'aire calent li feia una carícia.
Cadascú se'n va anar a la seva andana.
Vaig ser el primer a marxar:
la vaig deixar per sempre,
com si s'hagués llançat al pas del tren.
______________________________________________________________ Joan Margarit

Recital. L’actor Pep Planas llegirà la seva antologia particular de
poemes de Joan Margarit
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