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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

Consolidem l’experiència de 
diàleg més democràtica amb 
la tercera edició de La taula. 
Aquesta vegada us oferim  
7 àpats que tenen per menú 
la conversa amb el amfitrions 
Isabel Sucunza, Denise Duncan, 
Quim Bigas 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.

Nascuda a Pamplona, Isabel Sucunza és 
llicenciada en periodisme per la Universitat 
de Navarra. Va treballar com a cronista de 
la ciutat, i de cinema, teatre i art a la Guía 
del Ocio, i es va centrar amb el temps en 
la recomanació de llibres i d’escriptors. 
Col·laboradora dels programes de televisió 
dedicats a llibres com Saló de lectura (BTV) 
i L’hora del lector (TV3), el 2014 va decidir 
cofundar amb Abel Cutillas la llibreria  
Calders a Barcelona. És autora de  
La tienda y la vida. Ha escrit sobre llibres  
a La Directa i El Nacional. Actualment 
col·labora a El Periódico.

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

AMFITRIÓ  
Isabel Sucunza

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

DURADA
1 h màxim

IDIOMES
Multilingüe

EDAT RECOMANADA
A partir de 12 anys

Com afrontem allò cultural/artístic que ens és 
desconegut: Ens desperta interès? Curiositat? 
Indiferència? Ens fa mandra? Ens fa por?  
Ens paralitza? Ens activa el cervell?  
Arrisquem en les nostres tries culturals?  
Estem oberts a propostes noves, de les quals 
mai havíem sentit a parlar? Com les afrontem? 
Amb curiositat? Amb prejudicis? Amb esperit 
crític? On les busquem, les propostes?  
Tirem de recomanacions d’amics amb  
els nostres mateixos gustos? De mitjans?  
De les xarxes? Tenim esperit d’explorador  
que ens fa curiosos davant de propostes  
de cultures que ens serien alienes?

LA TAULA

SESSIÓ 4

Què fem (com 
som) davant  
de la novetat  
cultural? (1)

Dimecres 16/02 
18.30 h Montjuïc. Espai Lliure 
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