
ELS LÍMITS 
DEL QUIM PORTA

Després d’El furgatori i El romanço d’Anna Tirant, 
i uns dotze anys de picar pedra, Josep Pedrals 
tanca els diaris de Bolló amb aquest llibre que es 
publica aquesta tardor. Una trilogia que, abans de 

cloure’s, ja ha fet història dins la literatura catalana 
contemporània per haver unit tradició i avantguarda, 
folklore i contemporaneïtat. Poesia, contes, disbauxa, 
en un totxo de més de 600 pàgines. Pedrals el presentarà 
al festival ALCOOLS acompanyat de Roger Conesa. 
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Recital de Josep Pedrals

Dibuix: Oriol Malet

09/10 a les 20h



Barcelona, 1979
És poeta i recitador. Durant uns anys 
va fer de llibreter i, des de 1997, es 
dedica a dur la poesia als escenaris, 
treballant sobretot la sonoritat i la 
fisicitat del vers. Va publicar, durant 
més d’un any, un sonet cada dia al diari 
Ara, encunya un neologisme cada setmana 
per a la revista Time Out Barcelona i 
desgrana teories literàries al Quadern 
d’El País. Ha coordinat, durant 13 
anys (2002-2015), amb Ferran Garcia, 
l’associació HORINAL. Ha estrenat 
diverses obres de teatre, com Safari 
Pitarra (TNC, 2014), i ha fet incursions 
musicals amb Explosion Bikini, Guillamino 
i Els Nens Eutròfics. El juny de 2013, 
fou guardonat amb el premi Lletra d’Or al 
millor llibre publicat en català l’any 
anterior per El romanço d’Anna Tirant 
i el desembre de 2014 va rebre el premi 
Time Out al millor creador de l’any a 
Barcelona.

Josep Pedrals

Amb el suport de: Amb la patrocini de:

El festival Alcools vol 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. Va néixer el 

2015 a La Seca-Espai Brossa amb l’objectiu de 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 cinquena 
edició amb el trasllat consolidat a la Sala Beckett i 
amb el propòsit de créixer: enguany el festival és un 
cop al mes i s’allargarà tota la temporada.

En cartell
Fins al 04/11/2018
Ofici de Tenebres
de Joan Rusiñol
Direcció: Joan Anguera
Amb Paula Blanco, Pep Ferrer, Albert Prat i Fina Rius
Sala Beckett

Blues
de Sergi Pompermayer
Direcció: Norbert Martínez
Amb Gemma Brió, Eduard Buch, Esmeralda Colette i Xicu Masó
Sala Beckett i la Brutal

Propers espectacles
del 07 a l’11/11/2018
AMNÈ(I)S(T)IA
de Chokri Ben Chikha
Coreografia: Laura Neyskens
Amb graduats de dramatúrgia i d’interpretació de 
l’Institut del Teatre
Institut del Teatre i Action Zoo Humain

del 14/11 al 08/12/2018
Una lluita constant
de Carlota Subirós i La Ruta 40 
Direcció: Carlota Subirós
Amb Alberto Díaz, Albert Prat, Alba Pujol i Maria Ribera
La Ruta 40 i Temporada Alta amb el suport de la Sala 
Beckett

del 15/11 al 02/12/2018
La benvinguda
de Marc Guevara
Direcció: Mònica Bofill
Amb Marta Bayarri i Santi Ricart
Obskené amb el suport de la Sala Beckett

del 19/11 al 02/12/2018
Les Supertietes
a partir de Contes infantils contra tot pronòstic 
d’Empar Moliner
Dramatúrgia d’Anna Maria Ricart
Direcció: Mònica Bofill
Amb Queralt Casasayas, Magda Puig i Bàrbara Roig
Les Bianchis

Cia resident 
aquesta temporada

Proper recital
13/11/2018 a les 19:30h
Aquest amor que no és u
de Blanca Llum Vidal
Direcció: Joan Anguera

Cursos de tardor amb places disponibles
Cursos avançats d’escriptura i dramatúrgia 
Construir ficcions, destruir realitats (formes de 
representació del món en teatre i més enllà), amb Davide 
Carnevali 
Escenarios de terror (Curso de escritura de teatro de 
terror), amb Carlos Molinero
Lies & Magic, amb Bonn Park

Cursos i tallers d’interpretació
Paraula, cor i pensament (organització emocional del 
text teatral), amb Pau Carrió 
Viewpoints: Microcosmos / macrocosmos, amb Carlota Subirós

Creació i direcció escènica
Una arquitectura de la catástrofe, amb Rafael 
Spregelburd
Acció, paraula, interpretació i escenificació, amb 
Marilia Samper

Filosofia i teatre
La llengua de l’esgotat (Beckett i les variacions 
Deleuze), amb Marcel Bagaria i Pere Torrell


