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Màrius Sampere
Història d'un poeta...
Sam Abrams

Màrius Sampere nasqué a Barcelona el 28 de desembre
del 1928 al carrer de la Igualtat (avui carrer de Cartagena),
al barri del Guinardó, fill d'Antoni Sampere Forns,
administratiu, i Adela Passarell Semper, administrativa. Antoni Sampere era un home ferreny, tenaç i
amb una forta vinculació al país, mentre Adela Passarell era una dona sensible, delicada i culta.
Entre 1929 i 1941 els pares van estar separats i Màrius va viure amb la seva mare i la seva família.
La guerra civil va acabar amb la situació familiar d'una relativa comoditat econòmica, de manera que
la formació del poeta coincideix amb una època de grans privacions i de gran dolor humà. Màrius
Sampere es va educar primer a escoles del seu barri i després va cursar el batxillerat entre l'Institut
Balmes i una acadèmia privada. Hem de situar les primeres temptatives poètiques de l'autor (en
castellà) durant aquesta etapa d'estudis, entre 1939 i 1940. De fet, el poeta ja havia descobert abans
el món de la literatura de la mà de la seva mare i del seu avi matern a la biblioteca familiar.
L'any 1942, després de tornar a viure junts, els pares del poeta van establir-se al carrer Andreu Vidal
a Sant Adrià del Besòs. A causa de la situació de la família s'acaba l'educació formal del poeta quan
finalitza el batxillerat, i l'any 1944-1945 es posa a treballar en el món dels estudis fotogràfics i la
publicitat a Badalona, feina que mantindrà fins després de la transició quan es convertirà en
funcionari de l'administració dedicat a qüestions d'assessoria i normalització lingüística.
Al marge del món laboral, Sampere comença la seva formació musical l'any 1953 amb estudis de
solfeig, piano, harmonia i contrapunt. Aquests estudis duran el poeta a exercir de lletrista, músic i
compositor al Grup Estrop entre 1963 i 1967. A finals dels anys cinquanta comença la projecció
social de la poesia de Sampere quan el jove autor envia obra inèdita a diversos premis literaris.
Durant aquesta època, l'any 1958, Sampere canvia de llengua literària i fa els seus primers poemes
en català.
L'any 1960 Sampere realitza un llarg viatge amb cotxe per Escòcia i Anglaterra. De retorn, l'any
1961-1962, Sampere formalitzà les seves impressions de viatge a través d'una sèrie de poemes que
va ser la base del seu primer llibre en català, Viatge amb automòbil, no publicat. Tot seguit el poeta
es va dedicar a confegir un nou recull, L'home i el límit, amb el qual guanyaria el premi Carles Riba
l'any 1963. Es pot considerar el fet de guanyar el premi Riba com la inauguració "formal" de la
carrera poètica de Màrius Sampere, encara que el recull guardonat no seria publicat fins l'any 1968.
A finals dels anys seixanta Sampere es va establir professionalment a Santa Coloma de Gramenet.
L'any 1969 es va casar amb Maria del Carme Tarrés, qui ha donat al poeta la seguretat i el suport
humà, emotiu i intel.lectual necessaris per a bastir la seva obra, sobretot a partir de la mort del pare i
la mare de l'autor (1968 i 1973, respectivament). Durant aquest període l'autor experimentà un gran
esclat de creativitat que abocà a una alta participació en certàmens literaris (Jocs Florals de Marsella,
Badalona, Zuric, Guadalajara, Brussel·les, Ginebra, fins a ser nomenat Mestre en Gai Saber l'any
1972) i en l'elaboració d'un nou llibre: Poemes il·lícits, que guanyaria el premi President Macià a
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Amsterdam l'any 1974.
L'any 1975 Sampere acaba de consolidar la seva trajectòria com a poeta quan obté el premi Ribas i
Carreras de Blanes amb Poemes de baixa freqüència. El llibre va ser publicat el 1976 i és un dels
volums més extensos de Sampere, perquè aplega pràcticament la meitat de la seva producció inèdita
entre 1963 i 1973. I el 1980 quedà finalista del premi López Picó de Vallirana amb un llibre que
posteriorment ha estat molt reelaborat.
La dècada dels vuitanta va portar dos canvis importants per Sampere: una nova i més gratificant
orientació professional i una normalització de la publicació de la seva obra a partir d'un compromís
estable amb un destacat editor de poesia. Sampere enceta la dècada guanyant el premi Jordi de
Sant Jordi a València l'any 1982 amb el recull Samsara, de llunyana inspiració orientalitzant, que
serà publicat el mateix any.
L'any 1983 és un dels finalistes del premi Vicent Andrés Estellés a València i el seu llibre, Qüestions
menors, crida l'atenció del poeta i editor Àlex Susanna. Dos anys més tard, el 1984, és guardonat
amb el premi Miquel de Palol de Girona amb Llibre de les inauguracions. Arran de la publicació del
llibre premiat l'any 1986 comença la llarga associació entre Sampere i l'editorial Columna, i s'acaba el
dissortat pelegrinatge del poeta de premi en premi i d'editorial en editorial. A partir del 1986, amb
naturalitat i regularitat, Sampere ha anat publicant els successius volums que formen avui la seva
obra: Oniris i el tret del caçador (1987), L'ocell que udola (1990), La taula i les estrelles (1992), La
cançó de la metamorfosi (1995) i Demiúrgia (1996).
Darrerament, a partir de la publicació de Thanatos suite (Seuba Ediciones, 1997) i la present
antologia, Sampere ha començat a diversificar la seva presència editorial. Darrerament, també, el
poeta ha pogut veure senyals inequivocs de reconeixement de l'alt valor literari de la seva obra
poètica per part dels lectors, la crítica i les institucions del país.
Pròleg a Si no fos en secret, antologia poètica a cura de Sam Abrams i Jaume Subirana
-© Edicions Proa, 1999N'han dit...Llegir un poema de Màrius Sampere és com mirar un quadre de Mark Rothko. És patir un
xoc de sensacions. És ser transportat a l'essència de l'home, al reconeixement dels seus límits i a la
seva projecció infinita. Kierkegaard, a La malaltia mortal, ens dóna una definició d'aquest home que
busca Sampere, també Rothko: "L'home és una síntesi d'allò finit i d'allò infinit, d'allò temporal i d'allò
etern, de llibertat i necessitat; en resum: és una síntesi". L'home, doncs, és la conjugació de moltes
recerques i de molts perquès: la llum, la mort i el jo. Tres conceptes que són el gran eix que mou les
últimes creacions del poeta barceloní, que amb Les imminències i aquest últim Jerarquies ha sabut
combinar-los amb prou equilibri per donar sortida a una de les millors obres poètiques dels últims
temps. Als anteriors Subllum i Demiúrgia no havia trobat encara aquest equilibri assolit a hores d'ara.
Andreu Gomila, "Saber que hem perdut" (Avui, 25/12/03)

Tast de textos
Text
WEB: Selecció de Poesia Catalana
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Quatre poemes de l'autor: "Muntanyes", "Un dia vaig escriure", "Dona, no ets cap flor" i "Cercles".
http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/sampere.htm
WEB: Sampere a Magisteri Teatre-Mag Poesia
Inclou el poema "També moltes vegades" de l'autor.
http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/poemes-solts/sampereM.html
WEB: Un poema en àudio, i manuscrit
L'autor recita el seu poema "Si no fos en secret", que a més es reprodueix manuscrit.
http://www.iua.upf.es/dotze_sentits/manus.html
WEB: Al Daltabaix Poètic!
Nota biogràfica i 9 poemes inèdits de l'autor en aquest web independent de poesia.
http://www.sant-cugat.net/daltabaix/samp.htm
WEB: “Un dia vaig escriure”
Un poema de l'autor al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/pagina_2.php?itinerari=13&tipus=1&subtipus=2&idpoema=243

Àudio
AUDIO: L'autor recita dos poemes
L'autor recita dos poemes
https://lletra.uoc.edu/anterior/noms/msampere/html_especials/mariussampererecita1.html

Altres
TXT: Dos poemes de Jerarquies
Dos poemes de Jerarquies
https://lletra.uoc.edu/anterior/noms/msampere/html_especials/ineditssampere.html
TXT: Dos poemes de Les imminències
Dos poemes de Les imminències
https://lletra.uoc.edu/anterior/noms/msampere/html_especials/mariussamperealtres1.html

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Màrius_Sampere_i_Passarell
VIDEO: Sampere a Veus literàries
Documental sobre la vida i l'obra de l'escriptor, realitzat per l'AELC.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27909

Bibliografia
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WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Sampere+M%C3%A0rius&sortdropdow
n=-&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Sampere+M%C3%A0rius&sortdropdown=-&searchscop
e=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SSampere+M%C3%A0rius|Orightresult|U1?la
ng=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?f=author&p=Sampere%20M%C3%A0rius&sc=1&ln=ca
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Sampere%2C+M%C3%A0rius&f=keyword&action_search=Ce
rca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc
=1&of=hb

Propostes didàctiques
Recursos
WEB: Activitats per treballar “Un dia vaig escriure”
Un poema amb propostes al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/pagina_6.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=13&idpoema=243

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Màrius Sampere a l'AELC
Inclou biografia, obra, premis, entrevistes i fragments de les seves obres.
http://www.escriptors.cat/autors/samperem/
WEB: L'autor al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, enllaços i transcripció d'articles sobre Sampere.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=2625
WEB: Simposi Màrius Sampere
L'Ajuntament de Santa Coloma i la UOC organitzen aquest simposi sobre la seva obra (octubre
2007).
http://www.uoc.edu/symposia/sampere/

Diversos
WEB: Un dels "Dotze sentits"
Sampere és un dels dotze poetes antologats al CD-ROM Dotze sentits. Poesia catalana d'avui.
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http://www.iua.upf.edu/dotze_sentits/entrada.html
WEB: Premi Laureà Mela
Sampere obté amb Jerarquies aquest premi de poesia en l'edició de 2003. Notícia a Vilaweb Lletres
(19/06/2003).
http://www.vilaweb.cat/noticia/709861/20030619/marius-sampere-guanya-premi-laurea-mela-2003.ht
ml
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