
ARREL TRINITAT

Amb només 33 anys, Anna Gual s’ha convertit 
en una veu indiscutible de la poesia 
contemporània catalana. Ha trepitjat el 
terreny com pocs i ha construït una veu 

sincera, concisa, despullada d’artificis. Prova 
d’això són els seus últims llibres, Molsa (AdiA, 
2016), El tubercle (3i4, 2016) i Altres semideus 
(LaBreu, 2019), una trilogia sobre l’invisible món 
natural. L’últim dels tres és una passa endavant 
decisiva de la jove poeta tant a nivell estètic 
com expressiu, ara centrada a “anar més enllà dels 
ídols mediàtics que ens envolten”. Tots junts, dits 
en un sol recital, enceten el cicle Alcools de la 
temporada 2019-2020.

Fitxa artística
Amb Anna Gual

Festival Alcools

Direcció: Andreu Gomila 
Organitza: Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia 

Temporada 2019/2020
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat • T.: 93 284 53 12

Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!
facebook.com/SalaBeckett  •  @salabeckett  •  instagram.com/salabeckett

d’Anna Gual 
08/10/2019 a les 19h

Recital

Proper recital de 
l’Alcools

12/11/2019 
Banco de sangre 
de Carlos Zanón 
El Menjador de la Beckett 
A les 19:30h

Fotografia: Marta Huertas



Amb el suport de: Amb el patrocini de:

Festival Alcools

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. El festival fa front a la seva sisena 
edició, programant, de nou a la Beckett, un recital al mes al llarg de tota la 
temporada.

Properes activitats

15/10/2019 
Xerrada 
La mort del Sàpiens
a càrrec de Pedro Azara, Joana Maria 
Pujades i Jordi Serrallonga

19/11/2019 
Xerrada 
Que no mori la llum
a càrrec de Jaume Subirana, Sònia Moll i 
Jordi Pàmias
 
Cicle de xerrades organitzat per la Sala 
Beckett i la Universitat Oberta de Catalunya

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

Propers espectacles
Del 10 al 20/10/2019
No m’oblideu mai
de Llàtzer Garcia, Elies Barberà i Marta 
Montiel a partir de testimonis reals
amb Elies Barberà i Marta Montiel, amb 
la col·laboració d’Edu Vásquez
Mithistòrima Produccions i Sala Planeta

19 i 20/10/2019
360 grams
d’Ada Vilaró 
amb Ada Vilaró
Festival TNT i Festival Escena Poblenou

Del 24/10 al 03/11/2019
Fuck You Modern Family 
(o todo sobre mi abuela)
de Berta Prieto i Lola Rosales
amb Berta Prieto, Lola Rosales i 
Betsy Túrnez
Cia. AURA al pou, Bitò Produccions i 
Sala Beckett

Del 29/10 al 17/11/2019
Rita 
de Marta Buchaca
amb David Bagés i Anna Moliner
La Pocket amb el suport de la 
Sala Beckett

En cartell

Fins al 13/10/2019
Una gossa en un descampat
de Clàudia Cedó
amb Pep Ambròs, Anna Barrachina, 
Queralt Casasayas, Míriam Monlleó, 
Xavi Ricart i Maria Rodríguez
Sala Beckett i Grec Festival de 
Barcelona


