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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
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Amb la col·laboració de Amb el suport de

Última sessió de la temporada 
de 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. 
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.

Emmanuelle Laborit ha actuat en teatre des 
dels 9 anys. Ha participat en produccions de 
Ralph Robbins (Voyage au bout du métro), 
Thierry Roisin (Antigone, estrenada al Festival 
d’Avinyó), Philippe Carbonneaux (Pour 
un oui, pour un non), Marie Montegani (K. 
Lear), Jean-Claude Fall (Parole perdue). La 
seva interpretació a Les Enfants du Silence, 
dirigida per Jean Dalric i Levent Beskardès, 
li va valdre el premi Molière a la revelació 
teatral l’any 1993.

Paral·lelament al seu compromís amb el 
reconeixement de la llengua de signes 
francesa (LSF), l’any 2003 va assumir amb 
Jennifer Lesage-David la direcció de l’IVT 
(International Visual Theatre), i va inaugurar 
el 2007 a París el primer teatre de França 
dedicat a la llengua de signes, les arts visuals 
i corporals.

L’any 2011 va dirigir Héritages, la seva 
primera producció, amb l’assistència de 
l’autora i directora Estelle Savasta. El mateix 
any també va participar en l’adaptació en 
llengua de signes francesa de l’espectacle 
juvenil Traversée dirigit per Estelle Savasta. El 
2013, va col·laborar com a autora i actriu en 
el nou espectacle d’IVT, A Sacred Boucherie, 
amb dramatúrgia de Pierre-Yves Chapalain i 
direcció de Philippe Carbonneaux.

En cinema, ha participat en projectes de 
Claude Lelouch (11’’.09’.01 September 11), 
Christophe Schaub (Secret Love), Mehdi 
Charef (Marie-Line), Pascal Baeumler (Return 
to Life), Yves Angelo (Un air si pur), Roberto 
Faenza (La vie silencieuse de Marianna Ucria), 
Caroline Link (Jenseits der Stille), Felipe Vega 
(El techo del mundo) i Ariane Mnouchkine (La 
nuit miraculeuse), entre altres.

Va publicar el 1994 Le cri de la mouette, 
una autobiografia que ha estat traduïda a 14 
idiomes i va guanyar el premi Vérité.

4 € per sessió 
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats gratuït!

CONVIDADA  
Emmanuelle Laborit 

PRESENTA I DINAMITZA
Albert Lladó

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

IDIOMA  
En llengua de signes francesa  
traduïda al castellà oral  
i a la llengua de signes catalana

Com establim una comunicació que 
sigui eficaç i que, alhora, no renunciï 
a la interpretació? Com defensem la 
llibertat d’expressió si no atenem totes les 
expressions possibles?

L’actriu francesa Emmanuelle Laborit, autora 
de Le cri de la mouette, és un referent de 
la lluita perquè la cultura arribi també a les 
persones sordes. Directora del Teatre Visual 
Internacional de París, té una llarga trajectòria 
com a actriu, tant de teatre com de cinema, 
i va liderar un moviment per l’ensenyament 
de la llengua de signes a tots els instituts 
francesos que ho necessitessin.

La recerca de sentit en un llenguatge com el 
teatre –que, més enllà de la paraula, és un 
llenguatge fet cos– va servir a Laborit per 
expressar un idioma més enllà de la mudesa. 
El seu treball, tant a l’escenari com a la gran 
pantalla, és un referent de com explorar els 
límits d’allò que es pot comunicar.

En aquesta sessió, que tanca la tercera 
temporada de l’Escola de pensament, 
ens preguntem sobre conceptes com 
representació, compromís o ritual, amb 
aquesta intèrpret que ha aconseguit trencar 
els prejudicis sobre les persones sordmudes 
escapant dels estereotips que normalment 
s’associen als intèrprets amb altres capacitats.

ESCOLA DE PENSAMENT

SESSIÓ 8

Què podem dir 
quan ens quedem 
sense paraules?

Dimarts 14/06 
18.30 h Gràcia 
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