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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

Tercera edició de l’experiència 
de diàleg a l’Espai Lliure  
La taula. Aquesta temporada 
us oferim 7 àpats, sempre  
en dimecres, que tenen per 
menú la conversa amb el 
amfitrions Quim Bigas,  
Denise Duncan, Isabel Sucunza 
i Oriol Puig Taulé. 
En aquest projecte original de 
la companyia Split Britches, 
tothom qui vulgui pot parlar 
del que vulgui a partir d’un 
tema inicial i seguint sempre 
l’etiqueta de l’escolta mútua.

Oriol Puig Taulé és llicenciat en Història  
de l’Art i té un Màster en Estudis Teatrals.  
Ha treballat en diversos camps de la creació 
escènica a Sabadell, Barcelona i Berlín, i fa 
més de deu anys que escriu sobre teatre en 
diversos mitjans (Assaig de Teatre, Entreacte, 
(Pausa.), Serra d’Or, Barcelona Metròpolis).  
És el cap de la secció d’arts escèniques a 
Núvol, el digital de cultura, on exerceix de 
crític i cronista teatral.

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

AMFITRIÓ  
Oriol Puig Taulé

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

DURADA
1 h màxim

IDIOMES
Multilingüe

EDAT RECOMANADA
A partir de 12 anys

Catalunya, terra d’acollida. Quins són els 
referents contemporanis del col·lectiu LGBTI 
en la cultura catalana?

Quina llengua fem servir quan lliguem  
per les aplicacions?

És el llenguatge inclusiu un problema  
o una solució?

Sou més de Núria Feliu o de Guillermina Motta?

Terenci Moix o Maria Mercè Marçal?

Marc Giró o Ana Polo? Ocaña o Goliarda Parda?

Són les Teresines les més bones veïnes  
que poguessis a una escala trobar?

LA TAULA

SESSIÓ 7

El col·lectiu LGBTI 
i la catalanor

Dimecres 01/06 
18.30 h Montjuïc. Espai Lliure 
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