
POEMES I MIRLITONADES

Durant tota la seva vida, Samuel Beckett també va 
conrear la poesia, en anglès i en francès. Per ell, 
la forma ho era tot i no buscava, deia, res més que 
el gaudi del lector a través de la sonoritat de les 

paraules. Prova d’això són els Poemes i mirlitonades, un 
recull de textos escrits en francès abans de 1940 (els 
poemes) i d’altres forjats a finals dels anys 70 (les 
mirlitonades).
 
Per portar-los a escena, l’actriu Aina Clotet i el 
dramaturg, director i actor Jordi Oriol uneixen forces 
per primera vegada per sadollar-nos de l’essència 
beckettiana expressada a través de la forma mínima, 
poemes on sura tot el seu univers, com el seu últim text, 
el poema Com dir (1989), i fins i tot la seva manera de 
ser: les mirlitonades són una manera despectiva i alhora 
juganera de referir-se als poemes, ja que fan referència 
a una mena de versets escrits sense solta ni volta, 
únicament per rimar paraules.

Fitxa artística
Direcció: Jordi Oriol

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

de Samuel Beckett
10/12/2019 a les 20h | Sala de baix

Recital

En cartell

Del 27/11/2019 al 04/01/2020 
Esperant Godot
de Samuel Beckett 
Traducció: Josep Pedrals 
Direcció: Ferran Utzet
amb Nao Albet, Aitor Galisteo–
Rocher, Blai Juanet Sanagustin, 
Pol López i Martí Moreno / Eric 
Seijo
Una producció de la Sala Beckett
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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.

Properament

Del 15 al 26/01/2020 
Espectacle 
Celebraré mi muerte
de Marcos Hourmann, Alberto San Juan 
i Víctor Morilla
amb Marcos Hourmann 
Una producció de Teatro del Barrio i 
Producciones del Barrio
 
Del 16/01 al 02/02/2020
Espectacle 
Herència abandonada  
de Lara Díez Quintanilla 
amb Ramon Bonvehí i Francesca Vadell
Una producció de LA VOLCÀNICA
 
21/01/2020
Xerrada
El silenci dels altres 
a càrrec de Margalida Capellà, Jordi 
Guixé i Francesc Serés
Organitzat per la Sala Beckett i la 
Universitat Oberta de Catalunya 

29/01/2020
Concert
Dada is Dead
amb JOP & JOR & XALA 
Una producció de Dadàs Quartet

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

11 i 18/12/2019
Lectura de textos breus a partir de 
l’obra i la figura de Samuel Beckett
Textos per no res 
Coordina: Llàtzer Garcia 
Una producció de la Sala Beckett

11/12/2019 a les 18:30h
Textos de Denise Duncan, Josep 
Maria Miró i Victoria Szpunberg

18/12/2019 a les 18:30h
Textos d’Iván Morales, Marc Rosich 
i Mercè Sarrias

Del 12/12/2019 al 04/01/2020 
Espectacle
Beckett’s Ladies: Passos, Bressol, 
No Jo, Anar i Tornar 
de Samuel Beckett 
Traducció i direcció: Sergi Belbel
amb Sílvia Bel, Míriam Iscla i  
Rosa Renom 
Una producció de la Sala Beckett

10, 11 i 12/01/2020
Mostra del Laboratori a partir 
d’algunes obres de Samuel Beckett
Catàstrofes
Direcció: Llàtzer Garcia
amb Marina Congost, Lluís Marquès, 
Marta Ossó i Joan Solé
Una producció de la Sala Beckett 
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