
m-Talá és una topografia, un nom propi per a alguna cosa que 
se situa a la vora del llenguatge i un fet extraordinari que va 
ocórrer fa vint-i-tres anys.
Retorn a m-Talá és un recital a la vora del recital on la veu de 
Chus Pato i les veus que poblen el llibre i el construeixen, es 
troben entre sons electrònics i sorolls improvisats en directe 
per Miriam Reyes.

Chus Pato (Ourense, 1955) és una de les veus més 
representatives de la poesia gallega contemporània, de 
qui l’editorial barcelonina Ultramarinos està publicant 
en castellà tota la seva obra completa. És autora d’onze 
poemaris, publicats entre el 1991 i el 2019, pels quals ha 
rebut diversos premis, com el Premi Nacional de la Crítica 
Espanyola, en la seva modalitat de poesia gallega. A més de 
la seva important projecció en l’àmbit anglosaxó (Estats Units, 
Canadà o Irlanda), els seus llibres han estat editats a països 
com l’Argentina, Portugal, Holanda i Bulgària; igualment els 
seus poemes han estat publicats en català, basc, polonès, 
romanès, rus, àrab clàssic i eslovè. Ha participat a festivals 
de poesia a Amèrica i Europa. El 2015, la seva veu va ser 
incorporada als enregistraments de la Woodberry Poetry 
Room de Harvard, on es recullen les paraules de figures de les 
lletres universals. El 23 de setembre de 2017 va ingressar en la 
Reial Acadèmia Gallega. En el 2022 va llegir a Ptuj (Eslovènia) 
la seva “Carta oberta a Europa”. Viu prop del bosc de Catasós, 
on es conserven els castanyers més alts d’Europa.

Miriam Reyes (Ourense, 1975) Poeta i vídeocreadora. Ha 
publicat sis llibres de poesia. La seva obra ha estat recollida en 
antologies nacionals i internacionals i ha estat traduïda a més 
de mitja dotzena de llengües. Des de l’any 2001 experimenta 
amb l’escriptura audiovisual i el recital multimèdia.
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Repartiment
Chus Pato

Imatge, disseny sonor i 
escènic i veu:
Míriam Reyes

Traduccions: 
Gonzalo Hermo

Festival Alcools 

Direcció
Andreu Gomila

Organitza
Sala Beckett/Obrador 
Internacional de 
Dramatúrgia

FITXA ARTÍSTICA

FESTIVAL ALCOOLS, POESIA EN ESCENA

La poesia ho és tot i no és res. És una flor en un jardí tancat, 
una escopinada a la carretera, un record dolç d’infantesa, 
un cop de puny damunt la taula, un crit i un silenci. I el festival 
ALCOOLS, des que va néixer el 2015, gràcies a l’impuls de 
l’enyorat Hermann Bonnín i sota la inspiració d’Apollinaire, 
busca posar en escena la poesia contemporània amb 
l’ajuda dels amics dels poetes, músics, intèrprets, artistes, 
filòsofs, i tothom que pensi que, avui dia, la paraula té valor.

Passaran les crisis, les guerres, els sotracs, els aldarulls, 
però sempre hi haurà un poeta que, enmig del caos, alçarà 
la veu per exclamar, com Sylvia Plath, que està posseït per 
un crit. ALCOOLS vol ser el recer dels mots, dels que els 
diuen i dels que els escolten, una cerimònia única en temps, 
com sempre, incerts.



PROPERAMENT

Del 01/03/2023 al 12/03/2023
Una niña es una cosa a medio formar
d’Eimear McBride
Adaptació d’Annie Ryan
Traducció: Adriana Toledano Kolteniuk i Pía Laborde-Noguez
Direcció: Juan Miranda
Repartiment: Pía Laborde-Noguez 
Una producció de Dolores
Cicle La família (o la família?)

Del 09/03/2023 al 09/04/2023
Els encantats
de David Plana
Direcció: Lucia Del Greco
Repartiment: Guillem Font, Sandra Pujol, Òscar Rabadán i 
Hanna Tervonen 
Una producció de la Sala Beckett
Cicle La família (o la família?)

14/03/2023
Ismene
de Carole Fréchette
Traducció: Elisabet Ràfols
Direcció: Imma Colomer
Repartiment: Fina Rius
Cicle Carole Fréchette

Del 22/03/2023 al 02/04/2023
Les maleïdes
de Sergio Baos
Direcció: Marga López
Repartiment: Lorena Faus, Alícia Garau, Àlvar Triay i Teresa 
Urroz
Una producció del Teatre Principal de Palma i la Sala Beckett
Cicle La família (o la família?)

EN CARTELL

Fins al 19/02/2023
Asesinato de un fotógrafo
de Pablo Rosal
Direcció: Ferran Dordal i Lalueza
Repartiment: Pablo Rosal 
Una producció de la Sala Beckett 

Fins al 19/02/2023
Animal negre tristesa
d’Anja Hilling
Traducció: Maria Bosom
Direcció: Julio Manrique
Repartiment: Guillem Balart, Màrcia Cisteró, Mia Esteve, 
Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Vert i 
Ernest Villegas 
Una producció de la Sala Beckett i el Teatro Español

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat



Temporada 2022/2023
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat 
T.: 93 284 53 12 • info@salabeckett.cat
Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!  

 SalaBeckett •  @ salabeckett •  salabeckett

Amb el suport de:

Amb la patrocini de:

Xerrada
08/02/2023
Col·loqui postfunció Asesinato de un fotógrafo
amb l’equip artístic de l’espectacle

Lectura dramatitzada
21/02/2023
No-Go Zone
de Pablo Notti
Direcció: Oriol Puig Grau

Trobada
23/02/2023
Slam d’escriptura 4.0
Edició Odissea Literària

Taula rodona
07/03/2023
Identitat i família
amb Pía Laborde-Noguez, Juan Miranda, Maria Olivella 
Quintana i Gemma San Cornelio Esquerdo
Cicle La família (o la família?)

Lectura dramatitzada
15/03/2023
Nassara
de Carole Fréchette
Traducció: Elisabet Ràfols
Direcció: Imma Colomer
amb Fina Rius
Cicle Carole Fréchette

Taula rodona
23/03/2023
Violències quotidianes
amb Sergio Baos, Marga López, Nizaiá Cassián i Roger 
Martínez
Cicle La família (o la família?)

ACTIVITATS

PROPERS RECITALS D’ALCOOLS

07/02/2023
El cementiri de les matrioixques
de Teresa Colom


