
 
*Aquest dossier de premsa pot patir algun canvi en les accions i activitats programades. Consulteu sempre 
la pàgina web www.flicfestival.com, a nosaltres mateixos a: premsa@flicfestival.como al 616 95 74 14  

http://www.flicfestival.com/
mailto:premsa@flicfestival.como


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Flic és la festa de la literatura per a famílies, escoles, professionals i joves creadors que té lloc 

entre els mesos de novembre de 2013 i febrer 2014. Una programació d’experiències literàries per a tots 

els públics amb convidats nacionals i internacionals. Perquè la literatura és cultura. 

L’objectiu del Flic és apropar la creació a partir de la literatura per infants i joves i fomentar la seva lectura, 

apostant per la innovació i l’experimentació en la transmissió i promoció literària, posant especial atenció 

a incentivar l’acció literària en espais o llocs de la literatura no habituals i a través del crossing art. 

 

El Flic és: 

- Família: Programació cultural d’experiències literàries per a un públic familiar. 

- Educació: Promoció de la cultura literària en el marc escolar i de la innovació i experimentació 

dels joves creadors en formació 

-Professional: Programació per incentivar la reflexió i intercanvi d’experiències dels professionals 

que difonen, medien i creen literatura. 

 
En el programa d’enguany del Flic compta amb el millor de la creació nacional i internacional i amb 

espectacles innovadors i exigents per a tots els públics. Els convidats internacionals d’aquesta quarta 

edició són els il·lustradors Marion Bataille (França), Jutta Bauer (Alemanya) i Roberto Innocenti (Itàlia). 

A nivell de creació artística i literària ha programat espectacles amb Tantàgora, Laitrum Teatre, 

Companyia Pere Hosta, El burro dels Jocs, Experimentem amb l’art, Col·lectiu Murs Lliures, l’artista 

i grafiter Tacto, Akewele, El Bombeto, la fotògrafa Tanit Plana, l’artista plàstica Sandra March, el teatre 

d’objecte de Xavier Bobés, les il·lustradores Neus Moscada i Mercè Galí, els músics Helena Casas i 

Marc Marcé com a 2princesesbarbudes, la violoncel·lista Anna Ros, Laura Borràs directora de la 

Institució de les Lletres Catalanes, els narradors Roser Ros, Yosihira Hioki, Patricia McGill, Gina Martí, 

Elisenda Llançana, Montserrat Soldevila, Sònia Fernández i Lola Espasa. A més comptem amb la 



 
col·laboració i complicitat de les escoles d’il·lustració de Manresa, Sabadell, Tarragona i l’Escola 

Arte10 de Madrid. 

Les seus oficials del festival seran el CCCB, la Filmoteca de Catalunya, el Centre Cívic Escoles Velles de 

Bellver de Cerdanya, les Biblioteques Ernest Lluch, Salvador Allende, Antònia Adroher i Just M. Casero de 

Girona, les Biblioteques Iu Bohigas i Massagran de Salt i la Biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter, el 

Centre Cultural la Mercè, el Museu del Cinema de Girona, l’Escola Illa d’il·lustració de Sabadell, el Museo 

ABC de la Ilustración de Madrid, la llibreria La Central del Raval, la Casa del Lector de Madrid, Biblioteca 

Nacional, la xarxa de Biblioteques de Madrid, les Llibreries del Club Kiriko a l’Estat espanyol i el Centro 

Cultural la Ahóndiga de Bilbao. 

Aquest any comptem amb els següents patrocinadors:   

Plan del Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Institució de les Lletres 

Catalanes, Supermercats Bonpreu-Esclat, Institut Français, Goethe Institut i ICUB. 

Així mateix gaudim de la col·laboració de:  

Ajuntament de Bellver de Cerdanya, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sarrià de Ter, Ajuntament de 

Girona, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Madrid, Ajuntament de Bilbao, 

ICUB, MNAC, Munich, Bonpreu, Club de lectores Kiriko, CCCB, Filmoteca de Catalunya, Llibreria La 

Central, Murs Lliures, Xarxa de Biblioteques de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Escola Municipal d’art l’Illa de 

Sabadell, Escola d’Art de Manresa, Escuela de arte10 de Madrid, el Gremi de Llibreters de Catalunya, 

l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, el Gremi d’Editors de Catalunya,15 llibreries del Club Kiriko de 

tot l’estat espanyol, Club Súper 3, APPEC, Akewele, Institut Metropolità del Taxi, Cooperativa Ràdio Taxi, 

Gremi d’Editors de Catalunya, i les editorials Edicions Hipòtesi, Takatuka, QOQ, SD Edicions, One Stroke, 

Corraini Edizioni, Media Vaca, Lóguez Ediciones, Libros del Zorro Rojo, Lata de Sal, Kókinos, Editorial 

Juventud, Ediciones Ekaré, Corimbo, Edelvives, L’atelier du poisson soluble, Combel, Gustavo Gili, 

Factoría K de los libros, A Buen Paso, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, L’Art à la Page i SM. 

 

A més comptem amb els següents canals de comunicació especialitzats: 

Petit BCN i Petit Madrid, Mammaproof, Club Súper 3, Sortir amb nens, Núvol i Cavall Fort. 

 

www.flicfestival.com 

  



 
PROGRAMACIÓ 

 

FLIC BARCELONA  

Del 29 de novembre al 24 de gener 

Filmoteca de Catalunya, CCCB i espais públics de la ciutat 

 

FLIC FAMÍLIA 

 

Cicle de la literatura al cel·luloide del 30 de novembre al 29 de desembre a la Filmoteca 

Com cada any, el Flic continua amb la programació de 

cinema i literatura a la Filmoteca de Catalunya cada cap 

de setmana i fins a finals d’any. Aquesta quarta edició 

seguirem repassant les obres literàries que han passat a 

la gran pantalla amb un resultat més que sorprenent. 

El 30/11 i 1/12 passem el clàssic El libro de la Selva 

(1968), el 7/12 i 8/12, Hombre Luna (2012) basada en 

l'obra homònima de Tomi Ungerer, el 14 i 15 continuem 

amb Momo (1986) sorgida de la novel·la de Michael 

Ende, i el cap de setmana del 21/12 i 22/12 fem sessió 

doble amb amb Pedro y el Lobo (2006) i El muñeco de 

nieve (1982) del ja clàssic conte de Raymond Briggs. 

Finalment tanquem el cicle amb la particular Coraline (2009) inspirada en l'Alícia en el país de les 

meravelles, el 28/12 i 29/12. 

Les entrades per a les sessions de cinema es podran adquirir a la Filmoteca de Catalunya per 4 euros.  
 

Animallibre: tallers d'animació en stop motion a la Filmoteca 

Com a novetat, aquest any hem preparat uns tallers 

d’animació, Animallibre, a partir de la tècnica d’stop 

motion a càrrec de El Bombeto, que es realitzaran una 

hora abans de la sessió de cinema dels dissabtes. 

Animallibre, és un taller en què a partir de l'objecte 

llibre, es realitzaran petits curtmetratges d'animació 

amb aquesta tècnica.  

http://filmotecacat.cat/


 

Els tallers tindran lloc cada dissabte a les 16h a la Filmoteca amb prèvia inscripció dels participants, nens 

i nenes de 7 a 12 anys. El preu dels tallers és de 8 euros per nen i inclou dues entrades de cinema per a 

la sessió posterior del Festival de regal. 
 

Literatura al carrer: accions literàries urbanes del 29 de novembre al 29 de desembre 

Un dels principis del Flic ha estat sempre el foment d'accions literàries en espais no habituals i en formats 

no esperats. La contextualització de la literatura en espais nous confereix noves experiències i el que és 

més important, noves formes d'aproximació a la lectura.   

Per aquest motiu hem programat diverses accions 

literàries al carrer. Iniciem les accions el 29/11 de 10 a 

13 amb un Graffiti literari amb la col·laboració de 

Murs Lliures a càrrec de Tacto grafiter de 

reconeixement internacional, en el que es realitzarà un 

treball mural a partir dels poemes creats per nois i 

noies dels Instituts de secundària del Besòs. 

Aprofitarem aquesta primera acció per inaugurar el 

Festival i fer la primera roda de premsa. 

El 15/12  d'11:30 a 12:30h realitzarem una acció massiva de Literatura als taxis situant diversos taxis a 

la Plaça dels Àngels i explicarem llibres i contes a tots aquells nens i nenes que s'atreveixin a entrar! 

Comptarem entre ells amb la Rosalia, el taxi d’època de Barcelona. 

El dissabte 22/12 ens aproximarem amb humor a la literatura epistolar amb l'espectacle de carrer Postal 

Express que recorrerà tota la plaça del Pou de la Figuera al costat del Mercat de Santa Caterina de 11:30 

a 13h. 

Finalment viurem els contes d'una manera diferent amb l'espectacle interactiu Capses al Plaça dels Àngels 

el diumenge 29/12 de 10 a 13h. 

 

Taller d'il·lustració amb Marion Bataille el 24 de gener a la Llibreria La Central del Raval 

Per primera vegada Marion Bataille (París, 1963) vista 

el nostre país. Dissenyadora gràfica, il·lustradora i 

enginyera de paper, utilitza talls, doblecs i mecanismes 

típics del pop-up per crear llibres per a nens amb un 

resultat realment excepcional. Bataille aconsegueix fer 

de les pàgines d'un simple llibre, una obra d'art 

didàctica altament recomanable també per a adults. 



 

Ha aconseguit els premis Meggendorfer, EUA (2010), Liste d'honneur IBBY, Suisse, i Prix de la Nuit du 

Livre 1er prix jeunesse al 2009, i el Concours des Plus beau livre français, Best gift book of the year, New 

Public Radio, Notable children book de 2008, New York Times, i Most innovative book 2008,the Cuffies, 

tots ells als EUA. 

Amb aquesta carta de presentació realitzarem un taller d'il·lustració per a nens i nenes a partir de 8 anys, 

el dia 24/01 de 17:30 a 19 a la llibreria La Central del Raval. El preu del taller serà de 20 euros 
 

Festa de la creació per a petits i grans el 19 de gener al CCCB 

Aquest any, la gran festa de la literatura del Flic amplia la seva franja horària. El diumenge 19/01 de 11h a 

18h al CCCB celebrarem la Festa de la creació per a petits i grans.  

Trobarem dos espais principals diferenciats. D’una banda trobarem al 

gran espai del Hall un espai de Literatura i joc on podreu gaudir de 

l’espectacle Titellarium de El burro dels Jocs, espectacles literaris per 

als més petits amb La Gallina Ponicana i Animalades de Tantàgora 

amb Gina Martí, i a més comptarem amb en Yoshi Hioki i la Patricia 

McGill que ens explicaran contes sense interrupcions durant tota la 

jornada!. El Flic però, tindrà una segona gran àrea: La fàbrica de la 

creació (pensada per a nois i noies de 7-12) on hi trobarem diversos 

tallers durant tot el dia. Personatges enllaunats, amb la il·lustradora Mercè Galí per enllaunar els nostres 

personatges literaris en una capsa de mistos, Perfums literaris, per crear de la mà d’Akewele el perfum 

d’un personatge literari, Taller d’animació amb El Bombeto, l’Orquestra dels Llibres  amb Anna Ros per 

experimentar els diferents sons dels llibres, Creació d’animals amb Experimentem amb l’art, Taller El 

cargol exquisit beurà vi nou: un taller per fer poemes i llibres amb l’artista plàstica Sandra March, Creació 

poètica Dos viatges pels objectes i un passeig pel sostre amb Neus Moscada i Sílvia Burset i finalment 

farem un poema acrobàtic amb el taller Acropoema dels Animal Religion.   

Durant tota la jornada comptarem també amb accions literàries al minut, amb els Paraigües literaris de 

Tantàgora... us atrevireu a deixar-vos envoltar per un paraigües i que us expliquin un conte?. Per si fos 

poc instal·larem diversos taxis, i podreu gaudir dels Contes als Taxis a càrrec de Tantàgora amb 

Montserrat Soldevila la Lola Espasa, i Sònia Fernández i gaudirem d’un Cicle de Cinema literari en 

sessions de matí i tarda.  

Els tallers de creació, així com les sessions de 

pel·lícules d’animació que es passaran durant el Flic, 

tindran un preu de 3 euros per cada nen o nena.  

 

També i a disposició de tothom, trobareu l’espai de la 

Biblioteca Flic on trobareu tots els llibres recomanats 



 
des del Festival, i molts més. Elisenda Llançana i la Teresa Massot de Tantàgora dinamitzaran aquest 

espai. 

Inaugurarem també diverses exposicions que podran ser visitades durant tot el dia. L’exposició Animal! 

amb fotografies de Tanit Plana i textos literaris a cura de Roser Ros. I les exposicions Paraigües literaris 

i Capses de llumins il·lustrades realitzades en el marc del Network Flic d’Escoles d’Il·lustració pels 

alumnes de l’Escola d’Art de Tarragona – EADT, Escola l’Illa de Sabadell, l’Escola d’Art de Manresa i Arte 

10 de Madrid. 

Comptarem també amb la presència de Tanit Plana i la seva càmera fotogràfica, per prendre testimoni de 

tot l’esdeveniment.  

A més durant tota la festa es podrà adquirir el Kit Flic Crossing Art, per seguir experimentant a casa! 

El Flic tindrà a més dos finals, un al matí i un a la tarda, a tall de cloenda. A les 13 gaudirem amb el concert 

de Rimetes i Cançons, de 2princesesbarbudes (Helena Casas i Marc Marcé) i a les 17 finalment 

s’estrenarà l’espectacle Tocaquetetoc: mans, maniquins, música i paraula. A càrrec d'Anna Ros, 

violoncel·lista  Xavier Bobés, actor; Roser Ros, narradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIC EDUCACIÓ 

 

Rimetes i cançons amb 2princesesbarbudes al CCCB EL 17 de gener al CCCB 

Enguany el Flic enceta una programació específica per a les escoles amb l’objectiu d’oferir recursos als 

centres per a promoure la literatura i el foment de la lectura tenint en compte el marc curricular. El Flic vol 

incentivar la cultura literària dels nois i noies escolaritzats a partir del gaudi artístic que constitueixen un 

punt de partida per dotar d’eines pedagògiques als docents que els permetran continuar aquesta tasca a 

les aules. 



 
Proposem a les escoles d’infantil i primària participants que s’acostin al CCCB a escoltar el concert que 

2princesesbarbudes han preparat, musicant els textos recollits per Joan Amades, i proporcionant-los 

eines per continuar treballant la relació literària – musical a l’aula amb el CD del concert, les partitures i 

lletres de les cançons i  un dossier pedagògic elaborat pels músics i per Roser Ros. 

 

  



 
FLIC BELLVER DE CERDANYA  

Del 2 a 7 de desembre 

Centre Cívic Escoles Velles 

 

FLIC FAMÍLIA 

Xarxa de ciutats creatives Flic a Bellver de Cerdanya del 2 al 6 de desembe  

En el marc del projecte de ciutats creatives del Flic, 

Tantàgora i el Museu Nacional d’Art de Catalunya 

realitzaran el taller Quin munt de bèsties els dies 2 i 3 

de desembre, a través del qual els nens i nenes de 

l’Escola Pública de Bellver de Cerdanya realitzaran 

animals literaris i plàstics inspirats en el Romànic.  

Durant els dies 4, 5 i 6 de desembre, les obres 

produïdes pels nens i nenes seran exposats al Centre 

Cívic Escoles Velles per a que tots els habitants del 

poble puguin votar-ne les millors creacions i aquestes 

s’acabin incorporant a l’animalari popular de Bellver de 

Cerdanya en forma de capgròs.  

 

Festa de la creació per a petits i grans a Bellver de Cerdanya el 7 de desembre 

Aquest any, la gran festa de la literatura del Flic arriba també a 

Bellver de Cerdanya el 7/12 de 17:30 a 20h al Centre Cívic 

Escoles Velles. 

Començarem amb la inauguració de l’exposició Animal! Una 

mostra literària i fotogràfica de Tanit Plana i Roser Ros, i 

comptarem amb la Tanit i la seva càmera durant tota la jornada. 

També es farà el Gran Taller de Creació d’Animals amb 

Experimentem amb l’art i tindrem sessions de contes 

d’Animalades i altres bestieses a càrrec de Roser Ros, i una 

mostra de llibres protagonitzats per animals dinamitzada per 

Teresa Masot. Simultàniament, Gina Martí, Montserrat Soldevila i Lola Espasa ens explicaran Contes 

als taxis, i per acabar la festa podrem veure les 2princesesbarbudes en acció, amb l’Helena Casas i el 

Marc Marcé i el seu espectacle de música baixeta per a gent baixeta: Rimetes i Cançons on posen música 

als textos de Joan Amades. A més durant tota la festa es podrà adquirir el Kit Flic Crossing Art, per seguir 

experimentant a casa!  



 
FLIC GIRONA  

Del 25 de gener al 28 de febrer 

Biblioteques de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Museu del Cinema i Centre Cultural la Mercè  

 

FLIC FAMÍLIA 

Animalades: cicle de contes sobre animals a les Biblioteques de Girona, Salt i Sarrià de Ter del 25 
de gener al 28 de febrer 

Enguany els animals i els animalaris son protagonistes del Flic, i a Girona ho celebrarem fent un cicle de 

contes sobre animals: gripaus, llops, taurons, àguiles, llops, per a nens i nenes a partir de 6 anys i 

animalades per als més petits. 

Les sessions de contes a càrrec de Tantàgora amb Gina Martí es faran a les Biblioteques Massagran i Iu 

Bohigas de Salt, Emilia Xargay de Sarrià de Ter, i les Biblioteques Antonia Adroher, Ernest Lluch, Just 

Maria Casero i Isabel Allende de Girona. 

 

Taller de micro light doodling amb El Bombeto el 25 de gener al Museu del Cinema 

I si enlloc de dibuixar amb un llapis ho poguéssim fer amb un llapis de 

llum? Aquesta és la primera pregunta que ens farem en aquest taller, 

on els més petits podran conèixer una nova forma de narrar, l’animació 

en light doodling. A partir de les 16:30 i fins les 19, El Bombeto ens 

acompanyarà en aquest viatge. 

 

Taller d’il·lustració amb Jutta Bauer el 12 de febrer al Museu del Cinema de Girona 

Jutta Bauer (Hamburg, 1955), és una il·lustradora i escriptora 

alemanya. El seu estil inconfusible i la seva narrativa 

enginyosa i subtil en fan una autora molt estimada per petits i 

grans. Guanyadora del Premi Nacional de Literatura Infantil 

d’Alemanya el 2001 per Marecrits i del Hans Christian 

Andersen d’Il·lustració el 2010.  

Prèvia inscripció dels nenes i nenes de 7 a 12 anys, farem un 

taller amb l’autora per un preu de 20 euros, i comptarem amb 

la traducció d’Ignasi Blanch. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1955


 
Rimetes i cançons: concert de les 2princesesbarbudes el 26 de gener al Centre Cultural la Mercè 

Concert literari-musical en què les 2princesesbarbudes 

(Helena Casas i Marc Marcé) fan una interpretació 

personal de la música tradicional catalana, recollida en 

l’obra de Joan Amades. 

Els concert té un preu de 5 euros. 

  



 
FLIC MADRID 

Del 22 de gener al 8 de febrer  

Museo ABC de la Ilustración, Casa del Lector, Biblioteca Nacional, Red de Bibliotecas del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

FLIC FAMÍLIA 

Taller d’il·lustració amb Marion Bataille a la Casa del Lector el 22 de gener 

Marion Bataille (París, 1963) il·lustradora i enginyera de paper, utilitza 

talls, doblecs i mecanismes típics del pop up per crear llibres per a nens 

amb un resultat realment excepcional. Ha aconseguit els premis  

Heggendorfer, EUA (2010),Liste d'honneur IBBY, Suisse, i Prix de la Nuit 

du Livre 1er prix jeunesse al 2009, i el Concours des Plus beau livre 

français, Best gift book of the year, New Public Radio, Notable children 

book 2008, New York Times, i Most innovative book 2008, The Cuffies, tots 

ells als EUA. Amb aquesta carta de presentació realitzarem un taller 

d'il·lustració per a nens i nenes a partir de 8 anys, a la Casa del Lector de 

Madrid de 20 euros de cost.  

 
Taller d’il·lustració amb Jutta Bauer a la Biblioteca Nacional el 9 de febrer 

Jutta Bauer (Hamburg, 1955), amb el seu característic 

estil, i guanyadora del premi més important de la 

il·lustració, el conegut com a Petit Nobel de la narrativa 

infantil i juvenil el Premi Hans Christian Andersen el 2010 

realitzarà, prèvia inscripció, un taller d’il·lustració per a 

nens i nenes a la Biblioteca Nacional, de 20 euros de cost. 

  
Taller d’il·lustració amb Roberto Innocenti a la Biblioteca Nacional el 9 de febrer 

Roberto Innocenti (Bagno a Ripoli, Florència,1940) guanyador del 

premi més important de la il·lustració, el conegut com a Petit Nobel de 

la narrativa infantil i juvenil el Premi Hans Christian Andersen el 2008 

és un dels autors autodidactes més reconeguts internacionalment, 

realitzarà, prèvia inscripció, un taller d’il·lustració per a nens i nenes a 

la Biblioteca Nacional de 20 euros de cost.  

 



 
FLIC PROFESIONAL 

 

Jornades escriure, il·lustrar i editar literatura infantil i juvenil al Museo ABC de Ilustración el 8 de 
febrer  

 
En aquestes jornades professionals que tindran lloc a Madrid per primera vegada, comptarem amb la 

presència de Jutta Bauer i Roberto Innocenti que obriran i tancaran respectivament unes jornades 

encaminades a oferir un espai de trobada entre joves talents, editors i autors professionals. En aquesta 

jornada, que tindrà lloc des de les 11 del matí i fins les 19 de la tarda, també es realitzaran dos tallers 

d’il·lustració amb Roberto Innocenti, un amb els editors de l’Editorial Kókinos, i un amb l’escriptor Antonio 

Rodríguez Almodóvar. Així mateix i durant tot el dia s’exposarà la mostra Animalari de paraigües literaris 

il·lustrats pels alumnes del Network Flic d’Escoles d’Il·lustració, i s’aprofitarà l’espai del dinar per signar de 

llibres amb els autors Jutta Bauer, Roberto Innocenti i Antonio Rodríguez Almodóvar a la llibreria de 

l’ABC. 

La inscripció a les jornades podrà fer-se per 70 euros (jornades i tallers) o bé per 25 euros (només 

jornades). 

 
Exposició Paraigües literaris Animalari a la Red de Bibliotecas de Madrid de l’1 de desembre de  

2013 al 30 de novembre del 2014  

Exposició a les 30 biblioteques de la xarxa de Madrid, Paraigües literaris realitzada en el marc del Network 

Flic d’Escoles d’Il·lustració a càrrec dels alumnes de l’Escola d’Art de Tarragona – EADT, Escola l’Illa 

de Sabadell, l’Escola d’Art de Manresa i arte10 de Madrid.  

  
Flic OFF Madrid a diverses llibreries   

Activitats programades per les llibreries del Club Kiriko de Madrid de l’1 de desembre del 2013 al 28 de 

febrer del 2014. En el marc de la col·laboració entre el Flic i les llibreries de la xarxa de llibreries 

especialitzades en literatura infantil i juvenil Kiriko, i com a programació pròpia les llibreries realitzaran 

accions Flic en els seus espais.  

Les activitats, a proposta de les pròpies llibreries, estaran vinculades als temes centrals per aquesta edició 

del Festival: els animals i animalaris, així com als il·lustradors convidats Jutta Bauer, Roberto Innocenti 

i Marion Bataille.   

  



 
FLIC BILBAO 

Del 23 de gener a l’11 de febrer 

La Alhóndiga, Centro de Ocio y Cultura de Bilbao 

 

FLIC FAMÍLIA 

Taller d’il·lustració amb Marion Bataille a La Alhóndiga el 23 de gener   

Taller per a nens i nenes a partir de 8 anys amb Marion Bataille (París, 1963) il·lustradora i enginyera de 

paper, utilitzant talls, doblecs i mecanismes típics del pop-up per crear llibres per a  nens amb un resultat 

realment excepcional. Ha aconseguit els premis Meggendorfer, EUA (2010), Liste d'honneur IBBY, Suisse, 

i Prix de la Nuit du Livre 1er prix jeunesse al 2009, i el Concours des Plus beaux livres français, Best gift 

book of the year, New Public Radio, Notable children book 2008, New York Times, i Most innovative book 

2008, The Cuffies, tots ells als EUA.  

Els tallers tindran un preu de 20 euros per nen.  

 
Taller d’il·lustració amb Jutta Bauer a La Alhóndiga el 10 i 11 febrer   

Taller per a nens i nenes a partir de 8 anys amb Jutta Bauer 

(Hamburg, 1955), amb el seu característic estil, i 

guanyadora del premi més important de la il·lustració, el 

conegut  com a Petit Nobel de la narrativa infantil i juvenils 

el Premi Hans Christian Andersen el 2010 realitzarà prèvia 

inscripció un taller d’il·lustració per a nens i nenes a la 

Biblioteca Nacional. 

Els tallers tindran un preu de 20 euros per nen. 

 
Taller d’il·lustració amb Roberto Innocenti a La Alhóndiga el 10 i 11 de febrer  

Taller per a nens i nenes a partir de 8 anys amb Roberto 

Innocenti, (Bagno a Ripoli, Florència,1940) guanyador del 

premi més important de la il·lustració, el conegut com a Petit 

Nobel de la narrativa infantil i juvenil el Premi Hans Christian 

Andersen el 2008.  

Els tallers tindran un preu de 20 euros per nen.  

 

 

 

 

 



 
 

FLIC PROFESSIONAL 

 

Conferències per a professionals a La Alhóndiga 23 de gener i 10 febrer   

En el marc del Flic Professional de Bilbao es realitzaran diverses conferències dirigides als professionals 

del món de la literatura infantil i juvenil, il·lustradors, autors, editors i creadors en general al voltant de la 

creació artístico-literària en el món de la LIJ. Per a fer-ho comptarem amb els tres convidats internacionals 

d’enguany: Jutta Bauer, Roberto Innocenti i Marion Bataille.  

  



 
FLIC SABADELL 
 
25 de Gener 
 
Escola d’il·lustració Illa de Sabadell  
 
 
FLIC PROFESSIONAL 
 
 
Jornada escriure, il·lustrar i editar literatura infantil i juvenil 

Les jornades professionals que es realitzen a Sabadell al voltant del gènere de la literatura infantil i juvenil 

tindran per objectiu donar a conèixer i connectar el món professionalitzat i el dels joves creadors i 

professionals. 

Per aquest motiu en aquestes jornades d’un sol dia, i de 10 a 19, comptarem amb diversos espais tant de 

formació com d’intercanvi. La il·lustradora Marion Bataille realitzarà dos tallers d’il·lustració per a joves 

creadors i professionals. A més, a les jornades tindrà lloc una trobada d’editors i joves professionals per 

poder mostrar les seves obres i aconseguir la seva primera experiència professional. Per finalitzar a més 

comptarem amb tallers pràctics sobre l’edició de literatura infantil i juvenil i una conferència final a càrrec 

de Laura Borràs sobre els Reptes de la literatura infantil i juvenil al sXXI.  

La inscripció a les jornades podrà fer-se per 70 euros (jornades i tallers) o bé per 25 euros (només 

jornades). 

 

  



 
CONVIDATS INTERNACIONALS 

 

MARION BATAILLE 

Marion Bataille (París, 1963) visita el nostre país per primer 

cop de la mà del Flic. Dissenyadora gràfica, il·lustradora i 

enginyera de paper, utilitzant talls, doblecs i mecanismes 

típics del pop-up per crear llibres per a nens amb un resultat 

realment excepcional. Bataille aconsegueix fer de les pàgines 

d'un simple llibre, una obra d'art didàctica altament 

recomanable també per a adults. 

Ha aconseguit els premis Meggendorfer, EUA (2010), Liste 

d'honneur IBBY, Suisse, i Prix de la Nuit du Livre 1er prix 

jeunesse al 2009, i el Concours des Plus beau livre français, 

Best gift book of the year, New Public Radio, Notable children 

book 2008, New York Times, i Most innovative book 2008,the Cuffies, tots ells als EUA. 
 

www.marionbataille.com/ 

 

JUTTA BAUER 

Jutta Bauer (Hamburg, 1955), és una il·lustradora i escriptora alemanya. 

El seu estil inconfusible i la seva narrativa enginyosa i subtil fan d’ella 

una autora molt estimada per petits i grans. 

Ha escrit i il·lustrat llibres infantils de gran èxit, entre els quals destaquen 

La reina dels colors (Lóguez, 2001), Marecrits (Lóguez, 2001), L'àngel 

de l'avi (Lóguez, 2002 ) i Ich ging durch die Hölle [ Jo vaig passar per 

l'infern ] (2008). Ha creat a més les il·lustracions de nombrosos llibres 

infantils de reconeguts autors, com Christine Nöstlinger, així com de la 

sèrie Juli de Kirsten Boie. 

La seva obra, que ja engloba aproximadament 50 títols, ha estat 

guardonada amb nombrosos premis, entre ells el Premi IBBY (1994), el Luchs, el Premi del Llibre Infantil 

de Renània del Nord / Westfàlia (1999) i el Premi Alemany de Literatura Juvenil (2001). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1955


 

L’any 2010 va obtenir el Premi Hans Christian Andersen. Aquest premi, atorgat cada dos anys per l’IBBY 

(International Board on Books for Young People ), és el més alt reconeixement internacional atorgat a un 

autor i il·lustrador de llibres per a nens i joves. 

 
 

ROBERTO INNOCENTI 

Roberto Innocenti, (Bagno a Ripoli, Florència,1940) és 

il·lustrador.  

De formació autodidacta, va començar la seva carrera professional 

sense haver cursat estudis artístics com a dissenyador i cartellista 

en un estudi d’animació. L’any 1979 il·lustra el seu primer llibre, 

però la seva trajectòria en els llibres infantils es va iniciar a partir 

de la seva trobada amb l'editor suís Etienne Delessert, per a qui va 

il·lustrar La Ventafocs (1983) i sobretot la seva obra mestra Rosa 

Blanca, amb text de Christophe Gallaz (1985). Ha il·lustrat, entre 

altres, àlbums com Les aventures de Pinotxo, El Trencanous o La història d'Erika. 

Ha estat guanyador del premi d’Or de la Biennal d’il·lustració de Bratislava, la Medalla de Plata de la 

Societat d’il·lustradors de New York i del Premi Hans Christian Andersen d'Il·lustració 2008 pel conjunt de 

la seva obra. Aquest 2013 ha estat nominat per al Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). 

 

 

 



 
ALTRES ACCIONS FLIC 

 

Kit Flic Crossing Arts de creació 

Durant el Festival a Bellver de Cerdanya i a Barcelona es podrà adquirir un Kit Flic Crossing Arts, ple 

d’objectes per continuar la creació literària i artística a casa. Objectes 

aparentment tant allunyats de la creació literària com una peça de bici, un tros 

de tela de globus aerostàtic o un adhesiu acompanyats d’un llibret d’instruccions 

Flic. 

 

Per a la realització d’aquest Kit hem comptat amb la col·laboració de: Cadí 

SCCL, EmCat, Parc Natural del Cadí Moixeró, Pànxind.cat, Kon-Tiki, Ridolaina, Saltamos, Socarrel 

i Taigà per a Bellver de Cerdanya. 

 

Xarxa Flic de ciutats creatives 

El Flic crea la Xarxa Flic de ciutats de creació literària i artística per a infant i joves. La xarxa impulsa 

processos creatius partint de la literatura per a infants i joves a les ciutats participants amb l’objectiu de 

valorar el procés creatiu en la mateixa  població. La xarxa té per objectiu visualitzar aquelles ciutats que 

es volen significar en favor de la creació artística  infantil i juvenil per la seva educació ètica i estètica. 

Per fer-ho, i dins del marc del Flic, Tantàgora i el Museu Nacional d’Art de Catalunya realitzaran tallers 

de creació a les ciutats membres de la Xarxa, que tenen per objectiu la creació d’animalaris literaris i 

plàstics a partir del coneixement dels animals del Romànic, presents en obres i monuments del territori. 

Les obres resultats, seran valorades per un jurat i les millors peces seran objecte de promoció i exhibibició 

des dels propis municipis. 

 

Network Flic d’Escoles d’il·lustració 

Aquest Network de creació promou la innovació i experimentació dels creadors en formació i té per objectiu, 

mostrar i fomentar la creació dels joves en formació a partir de la realització de dues instal·lacions 

d’il·lustració: una de gran format i una de petit format, per a ser exhibides en diversos espais. 

L'objectiu és oferir als alumnes l'oportunitat de crear dues instal·lacions d'il·lustració una de gran format i 

una de petit per ser exposades en diferents espais Flic. 



 
• Instal·lació de gran format, on es convida als nois i noies a il·lustrar un paraigües sobre la temàtica 

dels animals. Les obres resultants seran exposades a:  

-Museu ABC d'il·lustració Madrid 

-CCCB Centre de cultura contemporània de Barcelona 

-Alhóndiga Bilbao 

-Biblioteques de Madrid, Barcelona, Bellver i Girona. 

• Instal·lació de petit format, amb capses de llumins il·lustrades a partir d'un text literari proporcionat 

pel mateix Flic. Aquesta mostra la realitzen 3 alumnes per escola i són alumnes escollits pel centre 

a manera de pràctiques. Les obres resultants seran exposades a: 

 -Llibreries del Club Kiriko de tot Espanya 

-CCCB Centre de cultura contemporània de Barcelona 

 -Bellver de Cerdanya 

 -Alhóndiga (Bilbao) 

Aquest any per al Network d’Il·lustració comptem amb l’Escola d’Art de Tarragona – EADT, Escola l’Illa de 

Sabadell, l’Escola d’Art de Manresa i l’Escola Arte10 de Madrid. 

 



 
COL·LABORACIÓ AMB CLUB DE LLIBRERIES INFANTIL I JUVENIL KIRIKO-Club de lectores 

2013-2014 

Diverses poblacions de l’Estat espanyol 

 
 
Mostra d’il·lustració en caixes de llumins 

 
Es realitzarà una Exposició́ itinerant per diverses llibreries de l’Estat. La Mostra d’il·lustració itinerant es 

proposa promoure la creació de les joves promeses del nostre país, i difondre’n les obres. La proposta final 

constarà de:   

– Una mini exposició́ a partir de 5 capses de mistos il·lustrades pels alumnes de les escoles 

d’il·lustració participants al Network FLIC d’Escoles d’Il·lustració i sota la temàtica proposada dels 

animalaris.  

Les escoles d’il·lustració participants en aquesta edició son les de Madrid, Sabadell, Manresa i Tarragona.  

 
 
Flic OFF Madrid 

 

En el marc de la col·laboració entre el Flic i les llibreries de la xarxa de llibreries especialitzades en literatura 

infantil i juvenil Kiriko, i com a programació pròpia les llibreries realitzaran accions Flic en els seus espais.  

Les activitats, a proposta de les mateixes llibreries estaran vinculades als temes centrals per aquesta edició 

del Festival: els animals i animalaris, així com als il·lustradors convidats: Jutta Bauer, Roberto Innocenti i 

Marion Bataille.  

 
  

 

 

 

  



 
Amb el patrocini de: 

                 

Amb la col·laboració de:  

   

                   

                 

          

       

               

      

     

    

        

http://www.cccb.org/
http://www.filmoteca.cat/
http://barcelonacultura.bcn.cat/institut-de-cultura
http://www.akewuele.com/
http://www.oqo.es/
http://www.goethe.de/ins/es/bar/caindex.htm
http://www.bellver.org/%E2%80%8E
http://www.viladesalt.cat/%E2%80%8E
http://www.sarriadeter.com/
http://www.girona.cat/%E2%80%8E
http://barcelonacultura.bcn.cat/
http://www.clubkirico.com/%E2%80%8E
http://www.cccb.org/
http://www.filmoteca.cat/%E2%80%8E
http://www.lacentral.com/%E2%80%8E
http://www.mnac.cat/%E2%80%8E
http://www.murslliures.com/
http://www.bellver.org/
http://www.bibliotequesgirona.org/%E2%80%8E
http://www.bibgirona.net/salt/massagran/%E2%80%8E
http://www.bibgirona.net/salt/
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/sarria-de-ter
http://www.sabadell.cat/escolailla/
http://www.escolaart-manresa.cat/
http://www.artediez.es/home.htm
http://www.super3.cat/
http://www.petitbcn.com/%E2%80%8E
http://www.petitmad.com/%E2%80%8E
http://www.lesrevistes.cat/%E2%80%8E
http://www.akewuele.com/
http://www.taxibarcelona.cat/
http://www.radiotaxibcn.org/
http://www.editors.cat/
http://www.gremieditorscat.es/Portada_A.asp
http://www.gremidellibreters.cat/
http://hipotesi.wordpress.com/
http://www.takatuka.cat/
http://www.oqo.es/
http://www.sdedicions.com/index.php
http://www.one-stroke.co.jp/
http://www.corraini.com/
http://www.mediavaca.com/
http://www.loguezediciones.es/%E2%80%8E
http://www.librosdelzorrorojo.com/%E2%80%8E
http://www.latadesal.com/%E2%80%8E
http://www.editorialkokinos.com/%E2%80%8E
http://www.kalandraka.com/ca/%E2%80%8E
http://www.editorialjuventud.es/
http://www.ekare.es/%E2%80%8E
http://www.corimbo.es/
http://www.edelvives.com/%E2%80%8E
http://www.poissonsoluble.com/%E2%80%8E
http://www.combeleditorial.com/%E2%80%8E
http://ggili.com/
http://www.kalandraka.com/ca/faktoria-k-de-libros/
http://www.abuenpaso.com/
http://www.pamsa.com/%E2%80%8E
http://www.grupo-sm.com/%E2%80%8E

