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AGREGAT A
Ciutat Oberta Biennal  
de Pensament

Isaias Fanlo, membre del Comitè de 
programació del Lliure, ens presenta 
aquesta taula de debat en la qual farà 
d’amfitrió. Una proposta emmarcada en 
Ciutat Oberta Biennal de pensament.

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.

La taula es va estrenar als Estats Units  
i després s’ha fet a nombrosos països.  
Què pot aportar a Barcelona i a 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 es-
cèniques 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.

‘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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