
Entitat concertada amb

Membre de

Mitjans col·laboradorsMitjans 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.

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.

Albert Arribas és director escènic, dramaturg 
i traductor teatral. Ha format part de l’equip 
artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb 
Xavier Albertí i és membre del consell editorial 
de la revista (Pausa.). Entre els seus darrers 
muntatges com a director escènic destaquen 
El jardí de Lluïsa Cunillé (2021, Sala Beckett), 
la pentalogia dedicada a Santiago Rusiñol: 
Orationibus (Sala Hiroshima, 2018), Annus 
irritabilis #SR (TNC, 2018) i Illud Mysticum 
#SR (Sala Hiroshima, 2019), i els muntatges 
Actes obscens en espai públic de Davide 
Carnevali (TNC – Grec Festival de Barcelona, 
2017) i l’espectacle de creació F.R.A.U., a 
partir del Quadern del frau d’Albert Balasch 
(Grec Festival de Barcelona i Festival 
Temporada Alta, 2016). Com a dramaturg, 
ha treballat amb creadores escèniques com 
Alícia Gorina, Sílvia Delagneau o Lurdes 
Barba. Entre els autors teatrals que ha traduït 
es poden destacar Sarah Kane (Blasted, 
La psicosi de les 4.48), Antonio Tarantino 
(Vespres de la Beata Verge, Stabat Mater), 
Edmond Rostand (Cyrano, per a Lluís Homar), 
Valère Novarina (L’opereta imaginària), 
Tony Kushner (Àngels a Amèrica), Davide 
Carnevali, Sarah Berthiaume, el marquès  
de Sade o T. S. Eliot.

Begoña Román (Petrer, 1965) és doctora 
en Filosofia per la Universitat de Barcelona 
i professora de la mateixa facultat. És 
membre del grup consolidat d’investigació 
Aporia: Filosofia contemporània, Ètica i 
Política. És presidenta del Comitè d’Ètica 
de Serveis Socials de Catalunya i vocal del 
Comitè de Bioètica de Catalunya. El seu 
àmbit d’especialització és l’ètica aplicada 
a entorns professionals i organitzatius, 
àmbits en els quals imparteix docència 
universitària i formació en institucions. Ha 
estat secretària executiva de la Càtedra Ethos 
de la Universitat Ramon Llull, on va impartir 
classes fins al 1997. Entre les seves últimes 
publicacions destaquen Ética en los servicios 
sociales (Herder, 2016) i, amb Francisco 
Esteban, ¿Quo vadis, Universidad? (UOC, 
2016). Ha coordinat Hacia una sociedad 
responsable: reflexiones desde las éticas 
aplicadas (Prohom Edicions, 2006), Por una 
ética ecològica (Prohom Edicions, 2005) i Por 
una ética docente (Prohom Edicions, 2003).
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Albert Arribas i Begoña Román
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Teatre Lliure

En temps de solucions úniques o últimes,  
la paradoxa és incòmoda perquè ens 
confronta a l’irresoluble. Així com les 
contradiccions es poden superar, o no,  
les paradoxes es mouen, ens abracen, ens 
inquieten, ens obliguen a mirar a una banda 
i a una altra sense poder estar al marge ni 
refugiar-nos en la neutralitat. Els amics de 
les paradoxes sempre han estat considerats 
gent perillosa: savis, filòsofs, artistes... vides 
que no es deixen resoldre en una posició 
ni sintetitzar en una resolució. Quines 
experiències de la paradoxa podem fer avui? 
Com sostenir-les i compartir-les sense  
que ens trenquin?

ESCOLA DE PENSAMENT

SESSIÓ 7

Dramatúrgies  
de la paradoxa

Dimarts 19/04 
18.30 h Gràcia 
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