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Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que 
passa a la Beckett!

facebook.com/SalaBeckett 
instagram.com/salabeckett
@salabeckett

Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat | Telèfon: 93 284 53 12

Els recitals del Festival Alcools
Dimarts 14 de febrer a les 20h
Joan Margarit i els seus poetes
Joan Margarit

Dimarts 21 de febrer a les 20h
El dolor de la bellesa 
Roger Mas i amics

Dilluns 27 de febrer a les 20h
La cirera i la garrofa: LLULLIFICAR, 
LLULLIFICABLE I LLULLIFICATIU
Enric Casasses i Josep Pedrals

Dimecres 1 de març a les 20h
L’arbre exemplifical 
Jaume C. Pons Alorda

Dimarts 7 de març a les 20h
#GualWhitman
Anna Gual i Jaume C. Pons Alorda

Dimarts 14 de març a les 20h
Alcohols 
Martí Sales i Núria Martínez Vernis

Dilluns 20 de març a les 20h
Alabatrada
Antònia Vicens, Joan Vigó i Lluís Calvo

Abonament complet: 25€
Més informació: www.salabeckett.cat



En cartell

Dybbuk
de Jan Vilanova Claudín
Cia. Sixto Paz
del 9/02 al 12/03/2017

P

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat | Telèfon: 93 284 53 12
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Wasted
de Kate Tempest
Cia. Íntims Produccions
del 17/02 al 12/03/2017

El Festival Alcools va néixer el 2015 a La Seca-Espai Brossa amb la ferma voluntat de portar la poesia 
contemporània a escena, aixecar espectacles poètics d’alt nivell i posar de manifest el bon moment de 
la poesia catalana actual, a banda d’estrènyer els lligams entre el món de la poesia, la música i el teatre. 
Volíem treure un moment la poesia dels bars i instal·lar-la als teatres, a fi d’arribar a més gent, convertir-la 
en un fet quotidià. I ara el festival fa front a la tercera edició amb el trasllat a la Sala Beckett, la casa dels 
dramaturgs del país, per fer-lo créixer i trobar el seu cau ideal. Alcools és el recer dels grans poetes d’avui 
i dels músics, dels rapsodes i dels oïdors, del públic que estima la paraula ben dita i de la gent a qui agrada 
xerrar i escoltar. I tot és possible gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes, que organitza el certamen 
juntament amb la Sala Beckett, i la Fundació Carulla com a patrocinador.

Properament

Cicle La revolució dels gèneres
La construcció d’estereotips en la ficció
del 16/03 al 30/04/2017

El Festival

Setmana 1
El feminisme i l’emancipació 
masculina

Setmana 2
La representació dels 
personatges femenins i 
masculins en la ficció

Setmana 3
Noves identitats o l’explosió 
del sistema binari dels 
gèneres

Setmana 4
Les relacions afectives

16 de març, 19h 17 de març, de 
17h a 20h

23 de març, 19h 24 de març, de 
18:30h a 20h

30 de març, 19h 31 de març, de 16 
a 20h 

6 d’abril, 19h 7 d’abril de 
18:30h a 20:30h i 
8 d’abril d’11:30 a 
13:30h

Conferència
Violencia 
simbólica. 
Salomón no era 
sabio, Don Juan 
no era un héroe y 
Lolita no es una 
historia de amor
a càrrec de Nuria 
Varela

Taller
Sobre estereotips, 
normes de 
gènere i altres 
contes de terror
a càrrec de 
Col·lectiu 
Candela

Conferència
El género 
en las series 
de televisión 
americanas, 
desde Donna 
Reed hasta la 
Edad de Oro 
actual
a càrrec d’Irati 
Jiménez

Taller
Ver la tele, mirar 
el género
a càrrec d’Irati 
Jiménez

Conferència
Repensar les 
identitats des 
de l’experiència 
trans
a càrrec de 
Miquel Missé

Taller
Introducció a 
la Performance 
Drag King
a càrrec de la 
cooperativa Fil a 
l’agulla

Conferència
Pensament 
monògam, 
l’amor, la 
frontera
a càrrec de 
Brigitte Vasallo

Taller
Construyendo 
identidades: 
Ellas vienen del 
frío
a càrrec d’Iratxe 
Fresneda 
Delgado

Espectacle 
Del 22 de març al 30 d’abril de 2017. De dimecres a dissabte a les 20:30h i diumenge a les 18:30h
Eva i Adela als afores de Mercè Sarrias

Espectacle 
Del 23 al 26 de març de 2017. De 
dijous a dissabte a les 21h i diumenge 
a les 19h
Crotch de Catalina Carrasco i 
Míriam Escurriola
Cia. Baal

Espectacle
Del 30 de març al 9 d’abril de 2017. De dijous a dissabte a les 21h i 
diumenge a les 19h
Limbo de Míriam Escurriola, Clara Peya, Ariadna Peya i Marc Rosich
Cia. Les Impuxibles


