
Entitat concertada amb

Membre de

Mitjans patrocinadors

932 892 770 · INFO@TEATRELLIURE.COM
C. MONTSENY, 47

visita aquí el nostre web

Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Mitjans col·laboradors

Amb la col·laboració de Amb el suport de

Continua endavant l’espai de 
diàleg, crítica i debat organitzat 
pel Teatre Lliure i dinamitzat 
per la filòsofa, assagista i 
professora Marina Garcés i per 
l’escriptor, periodista i activista 
cultural Albert Lladó, en el qual 
les eines de la dramatúrgia 
i la filosofia serveixen per 
posar sobre la taula els grans 
conflictes del present.  
Les sessions són sempre  
en dimarts.
Al canal de Youtube del 
Teatre Lliure trobareu els 
enregistraments de totes les 
sessions d’edicions anteriors 
de l’Escola de pensament.

Daniel Gamper (Barcelona, 1969) és 
professor de Filosofia Moral i Política  
de la Universitat Autònoma de Barcelona  
i col·labora habitualment en mitjans  
de comunicació com el diari Ara o  
La Vanguardia. La seva recerca s’ha centrat 
en els àmbits de la democràcia, la política 
i la religió. Ha publicat nombrosos articles 
acadèmics al voltant del paper de les 
religions en les societats democràtiques.  
Una part d’aquestes reflexions es troben 
recollides a Laicidad europea. Apuntes de 
una filosofía política postsecular (Bellaterra, 
2016). També ha reflexionat sobre conceptes 
com la tolerància o els límits del liberalisme,  
i ha traduït autors de referència com Friedrich 
Nietzsche, Max Scheler o Jürgen Habermas. 
En col·laboració amb el CCCB, ha entrevistat 
pensadors com Zygmunt Bauman, John Gray 
o Michael Walzer per a la col·lecció Dixit 
(editorial Katz i CCCB). 

Lídia Pujol és cantant i intèrpret. La seva 
versatilitat queda palesa en els espectacles 
en viu i en els seus enregistraments, on 
construeix una identitat pròpia, de marcat 
caràcter català, a partir de la música 
tradicional ídix, celta, medieval, sefardita, 
flamenca… La teatralitat, la interpretació i el 
compromís amb el missatge són elements 
indissociables de la seva proposta musical. 
Irromp en l’escena musical catalana amb 
la formació Lídia Pujol i Sílvia Comes, amb 
la qual enregistra dos discs en què musica 
poetes com Walt Whitman, Luis Cernuda, 
Allen Ginsberg, Federico García Lorca o 
Jacques Prevert, entre d’altres. Després de 
la dissolució del duo, presenta el seu primer 
disc en solitari, Iaie (2003), que aprofundeix 
en la recerca de l’emoció portant la veu 
més enllà del límit de la paraula. Les seves 
col·laboracions amb artistes com Mayte 
Martín, Dulce Pontes, Idir, Jackson Browne, 
Kepa Junkera, Brian Dunning (Nightnoise)  
i Miguel Poveda entre altres l’han acostada  
a tots els vessants de la World Music.
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Des del teatre i la filosofia, com podem 
travessar la crisi del llenguatge? Quan i de 
quina manera les paraules esdevenen alhora 
presó i alliberament? Quins són els espais per 
a una paraula indomesticable?

Lídia Pujol, que recentment ha estrenat  
el treball Conversando con Cecilia, en  
què explora temes com el desig o la identitat,  
conversa amb Daniel Gamper, autor del  
llibre Las mejores palabras, de la libre 
expresión, un assaig reconegut el 2019  
amb el premi Anagrama.

En aquest moment que la literalitat ha envaït 
molts dels espais públics del llenguatge  
–del periodisme a les diverses formes del 
pensament i la creació–, els significats 
(abstractes i aparentment neutres) han 
anat guanyat territori als sentits (concrets 
i sempre mutables). Però l’art i la filosofia, 
més enllà de la descripció del món, intenten 
apropar-se, des de la temptativa constant, 
a la complexitat i a la perplexitat de la 
realitat i, per això, saben que la narració està 
composta de figuracions i metàfores.

Quan ens expliquem els nostres anhels,  
les pors i les esperances, de fet estem 
construint una representació de la realitat, 
no una simple reproducció ni un calc. La 
poesia i la filosofia, la música i la dramatúrgia, 
cerquen aquest eixamplament del llenguatge 
logo-mític que és, alhora, precís i polifònic,  
i en el qual la imaginació esdevé protagonista 
de la multiplicitat d’imatges que dibuixen  
un relat de vida.
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