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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  
Ester Bonal i David Guzman

PRESENTA I DINAMITZA
Marina Garcés

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

Com hem de cuidar el diàleg perquè, 
esquivant el soroll i la propaganda, continuï 
sent una caixa d’eines del pensament i de 
l’escena? “Prestar l’orella” a qui ens dirigeix 
la paraula és un “préstec” o un regal que 
ens fem nosaltres mateixos? Quines són les 
veus que sentim però no som capaços de 
reconèixer? Com aprenem a escoltar en una 
societat en què tothom comunica i gairebé 
ningú escolta?

Ester Bonal és directora de Xamfrà, un centre 
de música i escena per a la inclusió social 
del Raval. És professora del departament de 
Pedagogia de l’ESMUC i coordinadora del 
postgrau d’Arts Escèniques i Acció Social de 
l’Institut del Teatre. També dirigeix El Teler de 
Música i el programa EducaArtS del Pla de 
Barris de l’Ajuntament de Barcelona a la Zona 
Nord. Ha estat Premi d’Actuació Cívica 2014 
de la Fundació Carulla.

David Guzman és periodista cultural, 
especialitzat en literatura i música. Dirigeix  
i presenta a Catalunya Ràdio els programes 
Ciutat Maragda i L’irradiador. A Barcelona 
Televisió ha conduït el programes Rius de 
tinta i Qwerty. Ha estat també sotsdirector 
de L’illa del tresor (Canal 33). En premsa 
ha col·laborat a El País, El Periódico i La 
Vanguardia. És professor del Màster en Edició 
de la UAB. Ha estat coautor, entre d’altres, 
dels libres Breve historia del leer (Ariel, 2009)  
i El fin de una época (Barril & Barral, 2011).

Escola de pensament

SESSIÓ 5

Dramatúrgies  
de l’escolta

Dimarts 23/03 
18.30 h Gràcia 
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