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Després de l’èxit obtingut en la primera 

sessió de La taula l’octubre passat, tornem 

a programar aquesta experiència de diàleg i 

democràcia, inspirada en una proposta de 

la companyia nord-americana Split 

Britches. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPLIT BRITCHES 

www.split-britches.com 

 

THE LONG TABLE 

www.split-britches.com/long-table 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la-taula
http://www.split-britches.com/
http://www.split-britches.com/
http://www.split-britches.com/
http://www.split-britches.com/long-table
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Sinopsi 
 

Una taula parada i un amfitrió, Isaias Fanlo, us esperen de nou a l’Espai Lliure per debatre 

sobre El malestar: del cos, de l’ànima i de la societat. L’etiqueta d’aquest sopar que té per 

únic plat la conversa és senzilla: tothom s’hi pot asseure i dir-hi el que vulgui, alçar-se 

quan vulgui i tornar-hi si en té ganes. Aquest mecanisme de debat és una forma ràpida de 

convocar la gent a un punt de trobada d’idees i pensaments sobre qüestions d’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS / MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/c

a/programacio/tots-els-

espectacles/la-taula-0  

 

IMATGES AUDIOVISUALS 

http://teatrelliure.metropolitan

a.net/carpetas/publicar/popup

_login_carpeta.php?uuid=128

4506551b1f54fc08d6cdbd28a

b749   

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la-taula-0
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la-taula-0
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la-taula-0
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=1284506551b1f54fc08d6cdbd28ab749
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=1284506551b1f54fc08d6cdbd28ab749
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=1284506551b1f54fc08d6cdbd28ab749
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=1284506551b1f54fc08d6cdbd28ab749
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=1284506551b1f54fc08d6cdbd28ab749
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En paraules del coordinador 
‘Si és que hi ha cases d’algú’ 

Imagineu-vos un debat sense conferenciants, sense públic. No, millor 

encara: imagineu-vos un debat del qual tothom és conferenciant i públic. Un 

debat en què no existeixi la divisió entre l’escenari (el lloc dels qui parlen) i 

la platea (el lloc dels qui escolten). Un debat on tothom, realment tothom, 

tingui el dret de parlar i que la seva veu sigui escoltada. 

 

Un espai intrínsecament democràtic, que posi el focus en la veu diversa del 

poble, de la gent, de l’espectador, de la ciutadania. Així és com m’imagino 

La taula: un esdeveniment performatiu amb un fort compromís cívic, que es 

nodreix de les veus de totes aquelles persones que decideixen d’assistir-hi. 

Les normes han de ser, per força, senzilles: al centre de l’escenari hi haurà 

disposada una taula amb dotze seients. Qui vulgui, s’hi podrà asseure. Si no 

hi ha seients lliures, es podrà demanar un espai a taula. Tothom hi podrà 

parlar, respectant els límits de temps: aquí no hi ha interrupcions, aquí 

tothom hi pot dir la seva, tant si és lampista com si és catedràtic. 

 

Hi haurà una pregunta d’inici, i a partir d’aquí navegarem sense mapa, 

obrint-nos camí a través de la paraula. Atenció, però: La taula no és, 

necessàriament, un lloc per trobar respostes. Sí que és, tanmateix, un espai 

per fer-nos preguntes i per deixar que aquestes preguntes ens toquin, ens 

abracin, ens facin pensar. Vivim en una època de respostes fàcils, binàries, 

que ens dibuixen un món de blancs i negres, sense matisos ni sabors; vivim 

en una època en què cerquem solucions precuinades per a tots els 

problemes. A La taula, en canvi, hi són convidades totes aquelles persones 

valentes que s’atreveixen a desafiar aquestes convencions. El menú que hi 

servirem, en aquesta taula, està pensat per als sibarites de la vida, per als 

qui no tenen por de compartir. 

 

Perquè La taula representa (com a bona taula que és) un punt de trobada. 

Quan un grup de persones s’asseu a taula, pot passar qualsevol cosa. Hi ha 

diàleg, hi ha dissensió. Hi ha riures i moments de tensió, i també hi ha 

silencis. 

 

I també, no ho oblidem, hi ha absències. De vegades, a taula hi falta gent. 

Les taules de moltes famílies tenen cadires buides, cadires que van 

pertànyer a subjectes que van ser expulsats del seu nucli familiar per 

dissidències de gènere, afectives, polítiques, etc. Persones que, amb una 

mica de sort, han pogut trobar altres taules on seure, altres famílies no 

biològiques amb qui compartir plats i paraules. 

 

Però a La taula de l’Espai Lliure, tothom hi és convidat. El Lliure, institució 

pública amb una convençuda vocació cívica des de la seva fundació, obre 

les portes per esdevenir aquest punt de trobada. Aquí hi ha un seient per a 

tu, siguis qui siguis. Pren-lo i alça la veu, que això és casa teva. Si és que hi 

ha cases d’algú. 

 

Isaias Fanlo 
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Menú del dia 
 

                                                                                            

Sou a la performance d’una 

conversa a taula  

Tothom que s’assegui a taula 

participa de la performance 

L’únic plat que hi haurà és la 

conversa 

No hi haurà moderador 

tot i que hi ha un amfitrió per 

ajudar-vos 

La taula és democràtica 

Per participar-hi, només cal 

ocupar un seient buit 

Si la taula és plena, podeu 

demanar-hi lloc 

Qui surti de la taula pot tornar-hi 

tants cops com vulgui 

L’amfitrió pot escriure alguns 

dels comentaris a l’ordinador,  

que quedaran com a arxiu digital 

Pot haver-hi silencis 

Pot haver-hi moments 

d’incomoditat 

També hi pot haver riures 

Hi ha un final, però no una 

conclusió. 

© Sílvia Poch 
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ENTREVISTA 

Parlant amb  

Isaias Fanlo 
 
Isaias Fanlo, membre del Comitè de 

programació del Lliure, ens presenta 

aquesta taula de debat en la qual farà 

d’amfitrió.  

 

La Taula es va estrenar als Estats Units i 

després s’ha fet a nombrosos països. Què pot 

aportar a Barcelona i Catalunya?   

Som en un moment de redefinició, de canvi, de 

crisi. Crisi significa també fer-nos preguntes i 

La taula és un espai ideal per plantejar-se’n i 

no necessàriament trobar respostes. De 

vegades la resposta és el menys interessant i 

l’important és el viatge i plantar inquietuds en 

la ment de totes les persones curioses.   

En un moment tan complex com el que estem 

vivint, La taula ens proporciona un espai per 

poder dir-hi la nostra, per poder plantejar-nos 

rutes i trajectes possibles en l’àmbit de la 

ciutat, la ciutadania, el barri i les dinàmiques 

que tenim. Ara que veiem el centre de la ciutat 

buit, amb els comerços tancats i sense 

turisme, trobo que és moment de fer tabula 

rasa i plantejar-nos quina ciutat volem 

realment.   

 

Amb La Taula el teatre s’ofereix com a centre 

de debat social. Ha de tenir aquesta funció, el 

teatre? 

Aquesta és una de les preguntes que ens 

plantejarem com a punt de partida en aquesta 

taula i ens agradarà molt que la gent que 

vingui hi digui la seva. La meva opinió és que 

el teatre ha de ser moltes coses. El que les 

arts escèniques no poden fer sempre és 

defugir responsabilitats i pensar que són 

només pur entreteniment, també han de ser 

una manera de proposar viatges. Però hi ha 

molta gent que pensa que el teatre no ha de 

tenir cap mena de responsabilitat i és una 

opinió lícita.   

 

L’important d’un debat com aquest és que ens 

deixem endur i qüestionar. Vivim en una època 

en què, sovint, l’important és tenir raó al preu 

que sigui. Tenir raó no és sempre interessant, 

de vegades ens limita, ens fa pensar massa en 

l'objectiu final. Nosaltres volem platejar-nos 

què significa fer aquest viatge encara que ens 

hàgim de replantejar alguns dels principis que 

teníem. I per fer-ho es necessita una gran dosi 

de solidaritat i de valentia.   

  

 

Quin missatge donaries al públic que és a 

punt d’entrar? 

Que no tingui por de trencar la jerarquia entre 

la platea i l’escenari, de seure a la taula, dir-hi 

la seva i escoltar què diuen els altres. Poden 

passar moltes coses a La taula: pot haver-hi 

molt debat i molt silenci. Vivim en un moment 

que tenim por d’aquests buits, de passar 

moments sols, de no mirar el mòbil, de no fer 

res, de contemplar, de pensar. El silenci és un 

símbol d’això i no ens ha de fer por. Pot ser 

incòmode perquè no hi estem acostumats, 

però al mateix temps pot ser molt nutritiu, i en 

una taula és important que hi hagi ingredients 

que siguin nutritius.  

 

Sempre dic que La taula és un viatge a través 

de la paraula amb un final desconegut. També 

per a mi, que en seré l’amfitrió i que 

bàsicament faré que això flueixi. Per tant, 

endavant! A ocupar seients, a pensar, a parlar, 

a compartir, a ser generosos –tant per donar 

com per rebre– i a veure cap a on ens porta. 
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BIOGRAFIA 

Lois Weaver 

Idea original 
 
 

És artista, activista, conferenciant i professora de Performance Contemporània a la 

universitat Queen Mary de Londres. Va obtenir una beca Guggenheim el 2014 i una 

Welcome Trust Engaging Science entre el 2016 i el 2019. El 2018 va rebre el premi 

WOW Women en Indústries Creatives per Fighting the Good Fight. El 2019 va ser 

premiada amb una Càtedra Internacional de la universitat Artec París 8, a l’Institut 

Nacional d’Història de l’Art de París, i també va rebre el premi Hawking del Queen Mary 

Centre for Public Engagement per la comprensió desenvolupada del compromís públic. 

La seva obra gira a l’entorn de la visibilitat, el posar en qüestió les convencions i el 

compromís públic.



 
 

9 
 

 

 

             © Carlos Augusto Botero 
 

BIOGRAFIA 

Isaias Fanlo 

Coordinació 
 
És escriptor, acadèmic, gestor cultural i traductor. És doctor en Humanitats 
per la Universitat de Chicago (EEUU), amb una tesi sobre teatre queer. És 
autor d’El llibre rosa (Columna, 2004), i alguns dels seus contes i articles 
han aparegut en revistes i diaris com Diari Ara, Núvol, Revista Contexto, 
Zero, Em Cena (Portugal) o Arcadia (Colòmbia). Ha estat coordinador de 
continguts al Teatre Nacional de Catalunya i ha realitzat tasques 
d’assessoria al Teatre Lliure (Barcelona) o al Goodman Theatre (Chicago). 
És membre fundador de l’associació Coincidències, amb la qual organitza el 
festival d’arts escèniques Terrats en Cultura (Premi Time Out 2016, Premi 
Butaca 2019), i el cicle Escenes Singulars amb el GREC Festival de 
Barcelona. Actualment viu entre Barcelona i Chicago, on és Humanities 
Teaching Fellow per la Universitat de Chicago. 
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Fitxa artística 
 

IDEA ORIGINAL 
Split Britches 
  
COORDINACIÓ 
Isaias Fanlo 
 
PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure 
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Informació pràctica 

 
IDIOMES 

Multilingüe 
 
DURADA MÀXIMA  

1 h 30’ 
 
HORARIS 

De dimecres a divendres a les 18.30 h 
 
PREU 
4 € 
2 € Generació Lliure i Subscriptors 
Abonats gratuït! 
 
EDAT RECOMANADA 
A partir de 12 anys 
 
 
 
 
 

 

 

 

XARXES  

@split_britches 
#LaTaulaFebrer 
 
CONTACTE 

Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/split_britches/
https://twitter.com/hashtag/LATaulaFebrer?src=hashtag_click
tel:669067566
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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Col·laboradors i patrocinis

 


