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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.  
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.

Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) Llicenciat 
en Filosofia per la Universidad Complutense 
de Madrid, és escriptor i filòsof. De formació 
marxista, ha publicat assaigs de filosofia, 
antropologia i política, com ara Dejar de 
pensar (1986) i Volver a pensar (1989), escrits 
amb Carlos Fernández Liria; Las reglas 
del caos: Apuntes para una antropología 
del Mercado (1995), finalista del premi 
Anagrama d’assaig; Leer con niños (2007), 
o més recentment, Islamofobia: Nosotros, 
los otros, el miedo (2015) i Última hora: Los 
cuentos de Carne Cruda (2019). És i ha estat 
articulista de diversos mitjans escrits, com 
ara Público, Revista Contexto, Cuarto Poder 
i Diari Ara, entre altres. Viu a Tunis, on s’ha 
dedicat a l’anàlisi del món contemporani i a la 
interpretació del món àrab. Ha traduït l’obra 
del poeta egipci Naguib Surur i del novel·lista 
iraquià Mohammed Jydair.

Marta Horno Bosch (1991) és professora 
de Filosofia a l’Institut Guinovarda de Piera. 
En l’àmbit de l’educació filosòfica, també 
col·labora amb el Grup d’Innovació i Recerca 
per a l’Ensenyament de la Filosofia (Grup 
IREF) en l’organització de les Estades 
Filocreatives, una proposta que combina 
lleure i filosofia per a infants i joves de vuit 
a catorze anys a través, sobretot, del joc 
i el diàleg. És graduada en Comunicació 
Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, 
Filosofia per la Universitat de Barcelona i 
Màster de Formació del Professorat per la 
mateixa universitat.
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Santiago Alba Rico i Marta Horno Bosch
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Albert Lladó
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Teatre Lliure

Quines eines encara ens ofereix la creació 
per esquivar tota temptació d’autoritarisme? 
Com passem, des de les diverses escenes 
de l’actualitat, d’un nihilisme passiu a un 
nihilisme actiu?

El pensador Santiago Alba Rico, autor  
de llibres com Leer con niños, i guionista 
de La bola de cristal, i Marta Horno Bosch, 
docent a l’Institut públic Guinovarda de Piera 
i col·laboradora del Grup per a la Innovació  
i la Recerca de l’Ensenyament de la Filosofia 
(Grup IREF), reflexionen sobre el paper 
la de la imaginació en la transmissió de 
coneixements a partir d’un famosa paràbola 
de Friedrich Nietzsche.

A Així parlà Zaratustra, Nietzsche ens parla 
de “les tres transformacions de l’esperit”, 
en les quals la persona és primer de tot 
un “camell” per carregar, amb resignació, 
tot allò que l’humilia i que no respon a la 
seva pròpia veritat i, ja en la travessia del 
desert, es converteix en un “lleó”, l’animal 
que, per al pensador alemany, simbolitza 
l’afany de llibertat. Tot i així, ens dirà l’autor, 
això no és suficient. Necessitem una última 
transformació. Hem de convertir-nos en 
“nens” per conquerir la innocència, un nou 
principi, la capacitat de crear nous jocs 
amb els quals ens afirmem com a éssers 
emancipats i responsables.

Són molts els filòsofs i creadors que s’han 
fixat en la figura del nen com a condició de 
possibilitat per assajar una mirada sense 
prejudicis ni inèrcies heretades. Walter 
Benjamin, per exemple, va dedicar molts 
programes de ràdio a intentar crear un diàleg 
entre persones de totes les edats. Molt més 
tard, el 1968, són Matthew Lipman i Ann 
Sharp els qui desenvolupen una filosofia per  
a nens, per compartir les preguntes que es 
fan –i ens fan– els més petits.

Però, què diferencia el nen –com a metàfora 
filosòfica– de l’infant, com a accident 
cronològic? Com podem aprendre a pensar 
com a nens sense renunciar a l’experiència 
adquirida? Donar-nos espais i temps per al 
joc compartit no continua sent, en realitat,  
la millor manera de combatre la frustració  
del nostre dia a dia?
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