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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
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.

Laila Karrouch (Nador, 1977). Als vuit anys 
va arribar a terres catalanes, on va cursar 
estudis bàsics i universitaris. Actualment és 
infermera i mare separada amb dues nenes 
de dinou i catorze anys. La Laila Karrouch va 
ser la primera escriptora d’origen àrab que va 
publicar un original en català, De Nador a Vic, 
Premi Columna Jove de l’any 2004. Des de 
llavors ha publicat diverses novel·les i contes 
per a infants.

Sílvia Munt és actriu, directora de cinema 
i de teatre i guionista. Després d’una 
extensa i premiada carrera com a actriu, 
el 2001 fa un gir en la seva trajectòria i es 
dedica principalment a la direcció, tant de 
pel·lícules de ficció com de documentals 
i de teatre. En aquesta etapa ha obtingut 
un premi Goya per Lalia, el seu primer curt 
documental. L’han seguit Gala (llargmetratge 
documental, Premi a la Millor Òpera Prima) 
i Pretextos (llargmetratge de ficció, Millor 
direcció al Festival de Màlaga), entre altres. 
Amb l’adaptació televisiva de Vida privada 
de Josep M. de Sagarra va rebre el premi 
Gaudí a millor pel·lícula, i amb La granja del 
paso, una pel·lícula que parla de la capacitat 
de superació i solidaritat en una societat 
castigada per la crisi, va obtenir entre d’altres 
el Primer premi a la Seminci de Valladolid i 
el Primer premi PRIMED. També ha dirigit 
nombroses obres de teatre, com ara El preu, 
Les noies de Mossbank Road, La resposta, 
Dogville o Casa de nines.
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CONVIDADES  
Laila Karrouch i Sílvia Munt

PRESENTA I DINAMITZA
Albert Lladó

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

Com amplifiquem el significat del conceptes? 
De quina manera han transformat altres 
cultures el paisatge i el cos en metàfora? Més 
enllà de la informació, quin és el mecanisme 
que converteix la quotidianitat en poesia?

Laila Karrouch, escriptora catalana d’origen 
amazic, nascuda a la ciutat marroquina 
de Nador i autora de Que Al·là em perdoni 
(Columna Edicions 2021), Petjades de Nador 
(Columna Edicions 2013) i De Nador a Vic 
(Estrella Polar 2009), i Sílvia Munt, actriu, 
directora i autora del documental Lalia 
(Premi Goya al millor curt documental 2000, 
rodat als campaments saharauis d’Algèria), 
reflexionen sobre el llenguatge profundament 
polisèmic del poble berber.

La tradició oral esdevé un ritual que, com  
al teatre, convoca la comunitat per  
explicar-nos històries gràcies a l’escolta 
atenta. Així, conceptes tan importants per 
a l’escena i el pensament com l’acció, el 
lloc i el temps, encarnen narratives que 
cerquen desactivar els tabús que ens 
envolten. Ja sigui parlant de la virginitat o el 
mocador, o del suïcidi i els desnonaments, 
Laila Karrouch i Sílvia Munt han compartit 
els seus imaginaris per amplificar la nostra 
mirada unívoca del món. Quan l’absència es 
fa present (un país al qual no es pot tornar, 
una infantesa que s’escapa), l’extraescena 
construeix imatges que només poden ser 
visibles quan tanquem els ulls. Llavors la 
mirada és una altra. I el llenguatge dibuixa 
com ho faria un tatuatge de henna.

ESCOLA DE PENSAMENT

SESSIÓ 6

Les veus  
del desert

Dimarts 29/03 
18.30 h Gràcia 
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