
POEMA A LA DURADA 
DE PETER HANDKE

En aquest llarg poema, el premi Nobel 2018 ens convida 
a viure el temps d’una manera profunda, en una mena 
de comunió plena de sentit que anomena ‘durada’, un 
temps de la consciència que només pot ser captat 

fragmentàriament i que és de difícil, o impossible, 
definició però que constitueix una de les experiències 
més plenes de la persona. A través del llenguatge poètic, 
mitjançant una sèrie d’imatges, de records i de la intuïció 
i l’emoció més que no pas de la raó, Handke ens endinsa en 
aquesta ‘durada’, que no té res a veure amb un èxtasi fora 
del temps ni amb el temps que mesuren els rellotges, que 
està lligada a l’experiència de l’ésser.

La seva traductora al català, la també poeta Marta Pera 
Cucurell, llegirà aquest llarg poema, dels més bells que 
s’han escrit en els últims 40 anys. I ens descobrirà altres 
perles de Handke, a banda de donar-nos conèixer la seva 
pròpia poesia, cristal·litzada en llibres com La quinta 
essència de la pols (Pagès Editors, 2019).
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amb Marta Pera Cucurell
14/01/2020 a les 19:30h | El Menjador de la Beckett

Recital

Proper recital de 
l’Alcools

11/02/2020 
Sons Bruts 
de Carles Rebassa 
El Menjador de la Beckett



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.

En cartell

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 

28/01/2020 
Lectura dramatitzada
Narcisos
de Marta Aran
Un producció de la Sala Beckett 

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

Del 30/01 al 23/02/2020
Espectacle
Aquest país no descobert que no 
deixa tornar de les seves fronteres 
cap dels seus viatgers
d’Àlex Rigola
Una coproducció de Titus Andrònic 
S.L., Heartbreak Hotel, Temporada 
Alta 2019 i la Sala Beckett

05 i 06/02/2020
Espectacle
Benvolio + Mercutio
de Zelal Yesilyurt a partir de Romeu 
i Julieta de William Shakespeare 
Una proposta del P14 de la 
Volksbühne Berlin

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

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
 

Properament


