
Aquest Amor 
que no és u

Blanca Llum Vidal explora el cos i explora el cor en 
un llibre que és com un miracle que, dit per ella, 
esdevé com els pans i els peixos, és a dir, pren 
vida. L’autora, tot i la seva joventut, és una de 

les veteranes de l’Horiginal, rapsoda de capa i espasa, 
posseïdora d’una veu singular dins la poesia catalana 
contemporània.
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Recital de Blanca Llum Vidal
13/11 a les 19:30h

Barcelona, 1986
Blanca Llum Vidal és filòloga, poeta i editora. Ha publicat els poemaris La cabra que hi havia (Documenta Balear, 
2009), Nosaltres i tu (Lleonard Muntaner, 2011), Homes i ocells (Club Editor, 2012), Visca! (Documenta Balear, 
2012), Punyetera flor (Labreu Edicions, 2014, amb el qual va ser candidata al Premi Nacional de Poesia Jove «Miguel 
Hernández»), Maripasoula: Crònica d’un viatge a la Guaiana francesa (Tushita Edicions, 2015) i Aquest amor que no és 
u (Ultramarinos Editorial, 2018). També ha estat recollida en antologies de poesia com Pedra Foguera o Women Writers 
in Catalan. Ha escrit sobre Ausiàs March o Giorgio Agamben i ha editat la poesia d’Àngel Guimerà i diverses obres de 
Víctor Català.

Blanca Llum Vidal



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
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

20/11/2018 
njudra
d’Albert mestres
Direcció: magda Puyo
Amb manel Barceló, Blanca Garcia-Lladó, Gerard marsal i 
neus Pàmies

28/11/2018 
Kiss me love
de oriol tarrason 
Direcció: oriol tarrason
Amb Joan Anguera, Dani Arrebola, Patrícia mendoza i oriol 
tarrason

29/11 i 30/11/2018
que calli el campanar!
Treball col·lectiu creat i interpretat pels components 
de l’Obrador de Filosofia: Úrsula san Cristóbal, Bea 
Vilaseca, Andreu rifé, miquel Jordà, Albert reverendo i 
Jordi Alsina.
Amb la participació de maría José Lesmes i Angel roldán.
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Propers recitals
04/12/2018 a les 20h
Al cau de les paraules
d’estel solé i Gemma Humet

15/01/2019 a les 20h
Grans èxits
Recital homenatge a Manel Marí

12/02/2019 a les 20h
L’evangeli segons Blai Bonet
de toni Gomila

Properes activitats

Propers espectacles
del 19/11 al 02/12/2018
Les supertietes
a partir de Contes infantils 
contra tot pronòstic d’empar moliner
Direcció: mònica Bofill
Amb queralt Casasayas, magda Puig i Bàrbara 
roig
Una producció de les Bianchis

del 19/12/2018 al 04/01/2019
L’alegria
de marilia samper
Amb Alejandro Bordanove, Lluïsa Castell, 
Andrés Herrera i marta millà
Sala Beckett

del 19/12/2018 al 13/01/2019
Pluja
de Guillem Albà i Clara Peya
Creació: Guillem Albà, Clara Peya, marc Ange-
let i Andreu martínez
Direcció: Guillem Albà
Direcció Musical: Clara Peya
Guillem Albà

del 23/01 al 03/03/2019
el chico de la última fila
de Juan mayorga
Direcció: Andrés Lima
Amb David Bagés, Guillem Barbosa, Arnau Comas, 
míriam Iscla, sergi López i Anna Ycobalzeta
Sala Beckett

Teatre familiar a 
La Beckett

Propers cursos amb places disponibles
Construir ficcions, destruir realitats (formes de representació del món en teatre i més enllà), 
amb Davide Carnevali 

Viewpoints: Microcosmos / macrocosmos, amb Carlota subirós

La posada en escena amb dispositius digitals, amb Àlex serrano


