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Amb la col·laboració de Amb el suport de

El Lliure consolida el seu espai 
de diàleg i pensament crític 
amb vuit noves sessions de 
l’Escola de pensament, de nou 
dinamitzades i moderades  
per la filòsofa, assagista i 
professora Marina Garcés  
i l’escriptor, periodista i activista 
cultural Albert Lladó. Gràcia es 
reafirma com a punt de trobada 
del teatre i el pensament.  
Un lloc per reflexionar sobre 
els conflictes contemporanis 
amb especialistes nacionals 
i internacionals. Les vuit 
sessions seran entre l’octubre  
i el juny.

4 € per sessió 
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats Gratuït!

CONVIDATS  
Lara Díez Quintanilla i Ahmed Ghazali 

PRESENTA I DINAMITZA
Marina Garcés

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

Vivim en bombolles. Podem arribar a 
pensar que el nostre espai vital és rodó i 
que està protegit. Però vivim travessats de 
fronteres. Les que veiem i fereixen cossos 
fins a la mort, i també les que tenen forma 
de contracte de lloguer inassolible, de codi 
cultural incomprensible, de comportament 
de gènere violent, de polarització o de biaix 
de confirmació. On és l’altre, aleshores? Té 
sentit buscar l’altre quan ens resulta tan difícil 
esdevenir, nosaltres mateixos, estranys? 
L’estranyesa és la condició de la trobada.  
No hi ha “entre” que no sigui una deformació, 
una transformació, una pèrdua. On trobem 
avui aquests “entres”, quan la pell de les 
bombolles que ens protegeixen i ens  
ofeguen es tornen cada cop més dures, 
punxegudes i opaques? 

Lara Díez Quintanilla és dramaturga, actriu  
i psicòloga, fundadora de les companyies  
La Volcànica i retreTTeatre i, autora, entre 
altres obres, d’Omplint el buit (La Gleva, 
2019), Les oblidades (Teatre Akadèmia, 2019) 
i La nostra parcel·la (Teatre Lliure, 2020).

Ahmed Ghazali (Casablanca, 1964), és 
dramaturg i autor, entre altres obres, de 
Tombuctú, 52 días a camello (Icaria, 2005) 
i Le mouton et la baleine (Théâtrales, París, 
2001), i cofundador de l’Associació Jiwar,  
la Residència internacional d’investigadors  
en creativitat urbana.

Escola de pensament

SESSIÓ 3

La trobada amb 
l’altre: més enllà 
del mur, la guerra 
o el diàleg

Dimarts 12/01 
18.30 h Gràcia 
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