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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  
Roger Bernat i Alicia Kopf

PRESENTA I DINAMITZA
Albert Lladó

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

En la darrera sessió del curs 2020/2021 de 
l’Escola de Pensament ens preguntem sobre 
la relació entre públic i creador, entre lector i 
autor. En un món on tot semblen escenaris de 
representació, des de la política, l’economia 
o la justícia, i on sempre existeix la promesa 
de que no som consumidors sinó usuaris, el 
pensament i el teatre obren escletxes per a 
construir dispositius que vagin més enllà de 
la relació unívoca entre l’emissor i el receptor.

Com ens relacionem amb l’espectador d’una 
manera directa i, a la vegada, sense trencar 
el pacte de ficció? Quins són els imaginaris 
que cal subvertir per portar la catarsi des de 
l’escenari fins a altres escenografies?   
De quina manera els grans reptes del present 
es poden representar actualitzant  
la dramatúrgia convencional? 

Des de les arts plàstiques, l’escriptura  
i la dansa, Alícia Kopf (nom artístic d’Imma 
Ávalos) porta anys preguntant-se sobre els 
mecanismes de la “literatura expandida”. 
L’autora de Germà de gel (L’Altra Editorial, 
2016), i responsable de projectes com 
Articantàrtic (2011-2015), posa en relació 
conceptes com conflicte, mimesi i màgia,  
en una pràctica feta des de la hibridació,  
i on la creativitat interdisciplinària és el  
motor narratològic.

Per la seva banda, Roger Bernat, creador 
d’espectacles com Domini Públic, ENA 
(Nomen Nescio) o Flam (Teatre Lliure, 2008, 
2019 i 2020), genera dispositius a través dels 
quals el públic esdevé part essencial de la 
peça escènica. Un públic que, a la vegada, 
eixampla la concepció mateixa del teatre, 
posant en crisi la separació entre aquell 
qui observa i aquell qui és observat. La 
participació, doncs, és molt més que decidir 
entre opcions que venen donades, sinó que 
significa una immersió radical en la proposta.

Escola de pensament

SESSIÓ 8

Com trenquem  
la quarta paret?

Dimarts 15/06 
18.30 h Gràcia 
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