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Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

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.

Helena Maleno Garzón (1970, El Ejido) 
és periodista, activista, investigadora, 
documentalista i escriptora. Especialista en 
migració i tràfic de persones, és fundadora 
del col·lectiu Caminando Fronteras. 
Ha treballat també com a consultora 
independent per a Women’s Link Worldwide, 
Save the Children i Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR). Destaca el seu 
treball com a assessora a l’informe 2012 
“La trata de seres humanos en España: 
víctimas invisibles” del Defensor del Pueblo. 
És autora del blog Pandoras Invisibles, una 
tribuna de denúncia de les violacions dels 
drets humans que hi ha als trànsits migratoris 
amb una perspectiva de gènere i dimensió 
transnacional amb l’objectiu de construir 
un discurs més humà i de canvi. És autora 
també del documental Frontera Sur i  
co-guionista del documental En el camino, 
produït per Save the Children. Establerta 
al Marroc (Tànger) des d’on denúncia les 
violacions de Drets Humans a la frontera sud 
espanyola i desenvolupa una tasca de suport 
i empoderament de les comunitats migrants 
subsaharianes durant el procés migratori. 

José A. Sánchez és professor, investigador 
i autor de llibres i textos sobre estètica i 
pràctica artística contemporània a l’àmbit de 
la literatura, les arts escèniques i el cinema. 
Doctor en filosofia i catedràtic de la Facultat 
de Belles Arts de Conca (UCLM). Entre els 
seus llibres figuren: Brecht y el expresionismo 
(1992), Dramaturgias de la imagen (1994), 
La escena moderna (1999), Cuerpos sobre 
blanco (2003), Prácticas de lo real (2007), 
Ética y representación (2016), Cuerpos 
ajenos (2017). Fundador del grup de recerca 
Artea i de l’Arxiu Artea d’Arts Vives i Arts 
Escèniques i del Màster en Pràctica Escènica 
i Cultura Visual, que va codirigir amb Vitoria 
Pérez Royo (UCLMMNCARS, 2009-2016). 
Coordinador i/o curador de projectes com 
Desviaciones (Madrid 2001, amb Blanca 
Calvo i La Ribot), Situaciones (Conca, 1999, 
2001 i 2002), Jerusalem Show (Jerusalem 
i Ramala, 2011, amb Lara Khaldi), No hay 
más poesía que la acción (MNCARS, amb 
Fernando Quesada, 2013), i Teatralidades 
Expandidas (MNCARS, 2013-2017). Entre  
les seves activitats recents destaca la 
direcció de la versió escènica de Palabras 
ajenas, de l’artista argentí León Ferrari, 
en col·laboració amb Ruth Estévez i Juan 
Ernesto Díaz (Los Angeles i Miami, 2017; 
Madrid, Mèxic i Bogotà, 2018), i l’edició , 
juntament amb Esther Belvis, d’un número 
monogràfic de la revista Performance 
Research: “On Disappearance” (2019)
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CONVIDATS  
Helena Maleno i José A. Sánchez

PRESENTA I DINAMITZA
Marina Garcés

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

Com narrem la violència? Quines 
representacions del mal ens han deixat 
d’interpel·lar i per quins motius? Què 
incomoda més, la poesia o el document?

Quedar-se al marge no sempre és una 
opció. Per a uns pot ser una condemna, 
per a d’altres un privilegi. Els cossos que 
es llencen al mar, decideixen la seva acció? 
I quina decisió hi ha en aquells que fan 
del seu compromís una infinita operació 
de rescat que els posa a ells mateixos en 
perill? Tenim una cultura del cos que ens diu 
que és allò més nostre, l’última frontera de 
l’individu. Però el nostre cos és el camp on es 
dibuixen totes les relacions de poder que ens 
travessen, així com la potència de tots els 
vincles que ens poden alliberar.

L’activista Helena Maleno, fundadora 
de l’organització Caminando Fronteras 
i investigada per la seva tasca d’auxili a 
persones a bord de pasteres, conversa amb 
José A. Sánchez, autor de Cuerpos ajenos, 
ensayos sobre ética de la representación.

ESCOLA DE PENSAMENT

SESSIÓ 5

‘Posar el cos’,  
una decisió ètica

Dimarts 22/02 
18.30 h Gràcia 
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