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ESCOLA DE PENSAMENT

Dramatúrgies
de la institució
SESSIÓ 3

Dimarts 14/12
18.30 h Gràcia
La crítica a les institucions és una de
les bases indispensables d’una societat
radicalment democràtica. Però el sentit
d’aquesta crítica canvia segons les
circumstàncies històriques i socials de cada
moment. Actualment tenim institucions
antigues i molt rígides que, al mateix temps,
es veuen fragilitzades i empobrides en la
seva funció col·lectiva i social. Com podem
fer una crítica al seu poder i, alhora, defensar
un sentit del comú que cada cop està més
fragmentat i més privatitzat?
A qui i, per què, anomenem ‘dinosaures’
culturals? Com la gestió pot ser eficaç i, al
mateix temps, radical i transformadora? De
quina manera establim protocols i pràctiques
que no esdevinguin una burocratització de
l’experiència compartida?
La investigadora i crítica cultural Joana Masó,
autora de Tosquelles, curar les institucions,
conversa amb l’actor Nil Martín, un dels
impulsors del fanzín #FilaZero, des d’on el
col·lectiu Novaveu es pregunta com apropar
el teatre al públic més jove.
4 € per sessió
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats gratuït!

CONVIDATS 
Nil Martín i Joana Masó
PRESENTA I DINAMITZA
Marina Garcés
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

Nil Martín (Barcelona, 1998) és actor
i comunicador cultural. És graduat en
Comunicació i Indústries Culturals per
la Universitat de Barcelona i diplomat en
Interpretació (Art Dramàtic) per Eòlia. És
co-coordinador, editor de taula i redactor
del fanzín jove d’arts escèniques Fila Zero,
impulsat per Novaveu, col·lectiu del qual
forma part. A més, s’encarrega de la secció
“Dame foco” del podcast Tardeo (Radio
Primavera Sound) i col·labora en mitjans
com Entreacte o ¡Poti-Poti! Magazine.
Ha estat cocreador de la proposta de
debat performatiu L’assemblea de les
arts escèniques, i ha format part del jurat
d’Embrions #8 del Festival Escena Poblenou
(2021). Com a actor, ha treballat
en espectacles com To like or not to like,
d’Ada Vilaró (2021); El paradís del relat, de
Jorge-Yamam Serrano (2021) o L’amor de
Fedra, de Sarah Kane, amb direcció de Júlia
Valdivielso (2019).
Joana Masó (Barcelona, 1978) és professora
de literatura francesa a la Universitat de
Barcelona i investigadora de la Càtedra
UNESCO Dones, Desenvolupament i
Cultures. Ha traduït textos de crítica i filosofia
francesa contemporània d’Hélène Cixous,
Jacques Derrida, Catherine Malabou o
Jean-Luc Nancy. Entre d’altres, ha editat
els llibres següents: La llengua m’és l’únic
refugi, d’Hélène Cixous, els textos de
Jacques Derrida sobre art i estètica (amb
G. Michaud, Penser à ne pas voir. Écrits
sur les arts du visible 1979-2004; Artes de
lo visible 1979-2004) i sobre arquitectura,
Les arts de l’espace. Écrits et interventions
sur l’architecture, o Teatro de gitanos y de
la vida, de Juli Vallmitjana. Ha treballat en
el comissariat d’exposicions i ha dirigit la
col·lecció Ellago Ensayo. Des del 2017,
coordina el projecte d’investigació El llegat
oblidat de Francesc Tosquelles.

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.
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.
Amb l’ajut de l’Institut Ramon
Llull en l’enregistrament
de les sessions i subtitulació
en anglès.
Entitat concertada amb
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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil.
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

visita aquí el nostre web

