
SONS BRUTS

Sons bruts (Proa, 2019) es va alçar amb l’últim 
premi Carles Riba de poesia, un llibre de 
sonets que trenquen la norma, que esquerden 
la tradició, tot i que troben germans grans 

en les obres de Blai Bonet o Àngel Terron. Són 
poemes sobre amors que es trenquen, el desig i la 
follia, el nostre món i el que voldríem que fos, 
que Carles Rebassa ha escrit des que va començar 
a ajuntar paraules, fa més de 20 anys. L’autor és 
un dels millors rapsodes del país, de veu clara i 
diàfana. Fa tres anys va debutar com a novel·lista 
amb l’espaterrant Eren ells (Angle, 2016), que li va 
valdre el Premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler de 
novel·la i Premi Ciutat de Barcelona de literatura 
catalana.
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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

amb Carles Rebassa
11/02/2020 a les 19:30h | El Menjador de la Beckett

Recital

Proper recital de 
l’Alcools

03/03/2020 
Amor etern alt grup de 
risc. Les cançons de Pepe 
Sales 
amb Lulu Martorell i Martí 
Sales 



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

Del 05/03 al 05/04/2020 
Espectacle 
‘La morta’ de Pompeu Crehuet
de Marc Crehuet 
amb Anna Bertran, Xavier Bertran, 
Francesc Ferrer i Betsy Túrnez
Un producció de la Sala Beckett 

10/03/2020
Xerrada
Six feet under 
a càrrec de Desirée de Fez i Òscar 
González
Organitzat per la Sala Beckett i la 
Universitat Oberta de Catalunya 

17/03/2020
Lectura dramatitzada
No ens tornarem a veure
de Víctor Borràs 
amb Ivan Benet i Cristina Genebat 
Una producció de la Sala Beckett

21/04/2020
Xerrada
Morir demà
a càrrec d’Íngrid Guardiola, José 
María Lassalle i Genís Roca
Organitzat per la Sala Beckett i la 
Universitat Oberta de Catalunya 

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

Fins 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 

Del 19/02 al 08/03/2020
Espectacle 
Demà
d’Helena Tornero 
Direcció: Aleix Fauró 
amb Patrícia Bargalló, Guillem 
Gefaell, Isis Martín i Marc Rius 
Una producció de La Virgueria amb el 
suport de la Sala Beckett

Properament

Proper espectacle
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