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LITERATURES
EN JOC

Enguany, ens hem proposat focalitzar la mirada en la literatura entesa com un exercici
recreatiu sotmès, però, a regles. Una literatura que convoca d’una banda, l’habilitat
del creador i el risc de l’editor, i d’altra banda la perícia del jugador. Una partida que
es juga a tres bandes. En aquest sentit, amb el títol de LITERATURES EN JOC, el
FLIC festival de literatura i arts convida al públic infantil i juvenil i als seus prescriptors
i mediadors a conèixer i a jugar amb creacions nascudes d’experiències literàries
originals i lúdiques, les regles bàsiques de les quals són: fer-se presents amb materials especials, utilitzar formes poc usuals i vehicular relats peculiars a través de
pàgines o pantalles.
El nostre objectiu a l’hora de fer visibles aquestes creacions és que sedueixin i
disparin la imaginació del receptor i el converteixin en un lector i, si es dona el cas,
en un nou creador.
Així doncs, la que teniu a les mans no és una programació qualsevol. Us presentem
les propostes adreçades a les famílies per la vuitena edició del FLIC, que es celebra
a Barcelona del 20 de gener al 4 de febrer als grans centres artístics i culturals
de la ciutat: Filmoteca de Catalunya, Mercat de les Flors, Museu Nacional d’Art de
Catalunya, MACBA i El Born CCM.

FOTOGRAMES
LITERARIS
FILMOTECA DE CATALUNYA
20-21 GENER 2018

CINEMA
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Inaugurem aquesta vuitena edició amb un cicle de pel·lícules que posen de relleu la
il·lustració com a eina narrativa. Aquest art visual té un paper destacat en la literatura,
ja que no només fa servir la paraula per explicar, sinó que ho fa també amb imatges,
colors i formes, ajudant a enriquir l’imaginari del públic.

LE PETIT MONDE DE LÉO
CINEMA D’ANIMACIÓ (collage)
Giulio Gianni, 1979 (Itàlia)
Francès, subtítols en català
26 minuts
Vine a descobrir el fascinant món de Leo Lionni a través de cinc curtmetratges carregats de poesia! Un clam a la curiositat dels protagonistes –peixos, granotes, ratolins
i cocodrils– per descobrir el món malgrat els seus perills.

LA BOÎTE À MALICE
CINEMA D’ANIMACIÓ (plastilina,
titelles, dibuix sobre cel·luloide)

Koji Yamamura, 1993 (Japó)
Sense diàleg
14 minuts
Aquest talentós artista japonés ens presenta una cinta amb tres curts on hi trobarem
ocells miscel·lànics, un gos aventurer i fins i tot un cocodril amb mal de queixal...
disposats a tot!
Le petit monde de Léo i La Boîte à malice

20 GENER
21 GENER

17 h
17 h

ESCÈNIQUES

TEATRE

MERCAT DE LES FLORS

©Imaginart

27 GENER 2018
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Les arts escèniques com a punt de no retorn o, segons com, de confluència cap
el vastíssim camp de la literatura.

LATUNG LA LA DIU QUE
EL PES PETIT ÉS EL PES
MÉS GRAN DE TOTS
ESPECTACLE TEATRAL
30 minuts
Creació i direcció: David Ymbernon
Amb: Miquel Àngel Marín, Rina Ota,
Daida Ymbernon i David Ymbernon
Una producció d’Imaginart

Aquesta és una obra escènica, poètica, parateatral, amb una gran càrrega de poesia
visual. Una obra que és i prou, sense història, sense arguments. Curiositats a banda,
David Ymbernon és un artista polifacètic posseït pel color taronja i tot el seu món
gira al voltant d’aquest color.

Latung La La diu que el pes petit és el pes... Sala Pina Bausch
		

12 h
17 h

EXPERIÈNCIES
LITERÀRIES

PROPOSTES DE JOC

MUSEU NACIONAL
D’ART DE CATALUNYA

©Marset

28 GENER 2018
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Practicar el joc de la descoberta mitjançant experiències literàries poc usuals és la
proposta que us ofereix el FLIC a la sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Hi trobareu fins a una desena de propostes de joc que us conviden a viure experiències literàries insòlites. Prepareu-vos per resoldre enigmes i completar els reptes
literaris que us hem preparat. Demostreu de què sou capaços!
I per cloure la jornada, us imagineu un espectacle de circ contemporani dins d’un
museu? Us hi esperem!

10 h 		
Obertura de portes
10-13 h
Sala Oval
Microhistòries
		No perdis el fil
		Relats creuats
		Històries en moviment
		Pàgines que sonen
		Jocs d’autor
		Bodegons literaris
		Aventura literària
		Espècies de biblioteca
13-14 h
Envà
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MICROHISTÒRIES

Amb Fujifilm, Kapla Catalunya i Jugar i jugar

Un set, unes peces de fusta, una càmera i una història per a fotografiar.

PÀGINES QUE SONEN

Amb Gerard Valverde

Vols llegir o fullejar un llibre mentre escoltes com sona? Un músic ha posat
so a cinc llibres de la selecció del FLIC. Posa’t els cascs!

©Marta Casals
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RELATS CREUATS

Amb Ekaré i Pímbalo

Experimenta les tècniques del kamishibai i el teatre d’ombres, dues
maneres de sentir o explicar una història.

©Cuscusian*s

JOCS D’AUTOR

De Cuscusian*s, Ricardo Alcántara, Alegria Julià, Care Santos,
Maria Carme Roca i Roser Ros. Amb MMACA

Vine a descobrir quins jocs literaris han preparat aquests sis autors de la
Literatura Infantil i Juvenil!
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BODEGONS LITERARIS
Us proposem una relectura de 3 grans clàssics de la cultura popular a través
del dibuix…

ESPÈCIES DE BIBLIOTEQUES
L’espai on podreu trobar la selecció de llibres d’aquesta edició del FLIC
acompanyada d’una exposició d’alta volada.

NO PERDIS EL FIL
GUERRILLA DEL GANXET
120 minuts

Què tal si canviem el llapis i els colors pel
fil de llana? Us convidem a participar en
una creació col·lectiva per omplir de color la Sala Oval del Museu teixint un gran
trencaclosques!
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HISTÒRIES EN MOVIMENT

Amb Plus Plus

Instal·lació d’àlbum il·lustrat i joc que et proposa construir històries a partir
d’una pàgina d’un llibre.

AVENTURA LITERÀRIA
Capses per trobar i algunes preguntes per resoldre amagades en una de les
grans sales del Museu Nacional. T’hi atreveixes? El KIT del FLIC creat per
It’s Raining Elephants serà teu si te’n surts!

©Irene Soler

ENVÀ
CIRC CONTEMPORANI
Amer i Àfrica Cia.
50 minuts

Entre 250kg de palla i 125kg de massa
humana, dues persones divaguen sobre
les peculiaritats de les relacions humanes
a través del moviment, l’equilibri, l’espai,
i l’humor. Un espectacle pensat per a tots
els públics!

CREACIÓ
MACBA
3 FEBRER 2018

TALLERS
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Sis tallers, amb formats molt diferents, on tu ets l’artista!
El joc literari t’espera conduït per creadors ben diversos que, a cavall de formes
d’expressió variades, et faran rondar per camins soprenents a través del dibuix, l’art
contemporani, la música, el disseny, la literatura i la dansa.
Per al bon funcionament de la proposta, us recordem que només hi poden participar
nens i nenes a partir de 7 anys. Cada nen pot anar acompanyat per un màxim de
dos adults.
Aforament limitat

10.15-12.15 h
12.30-14.00 h
12.30-14.00 h
12.30-14.00 h
16-17.30 h		
16.00-17.30 h
16.00-17.30 h
18.00-19.00 h

Katsumi Komagata
Emiliana Design Studio
Laia Estruch
Jaume Copons
Emiliana Design Studio
Laia Estruch
Anna Roig
Pere Faura

Taller inaugural
Taller disseny (1a part)
Taller art contemporani
Taller creació literària
Taller disseny (2a part)
Taller art contemporani
Taller música i poesia
Taller de cloenda

KATSUMI KOMAGATA
EXTEND. TALLER INAUGURAL
Anglès (suport de traducció)
Il·lustració

Komagata et convida a explorar i a gaudir l’art i la delicadesa de la combinació
de papers i dimensions a partir de la seva
obra, compartint una sessió de creació.

©Mireia Rodríguez
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EMILIANA DESIGN STUDIO

Disseny

Plecs, talls, llibres. Emili Padrós i Ana Mir et conviden a endinsar-te
en el món dels plecs i els talls per realitzar un petit llibre objecte personal
i personalitzat.

©Maria Dias Marquilles

JAUME COPONS

Literatura

Brossaltres. Copons proposa un taller de creació literària inspirat
en l’univers Brossià que dóna forma a l’exposició “Poesia Brossa”.

©MACBA
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LAIA ESTRUCH

Art contemporani · En col·laboració amb el MACBA

©Lluc Miralles

Caluca, taller de veus imaginàries. L’artista proposa un recorregut per les sales
del MACBA per trobar i reconèixer les veus imaginàries que viuen en cadascú de
nosaltres. Descobriràs tot un món sonor que et permetrà cantar, parlar, cridar…

ANNA ROIG

Música

De la poesia a la cançó. L’Anna us convida a composar cançons a través
de la descoberta de la melodia pròpia de les paraules.Compartir-ho pot ser
apassionant!

©Bernhard Mueller

PERE FAURA
BALLA’M UN LLIBRE.
TALLER DE CLOENDA
Performance participativa
Dansa

Què passa si convidem a fer servir les
eines de la dansa per escriure, descriure o
llegir l’objecte que conté el relat, per després arribar al seu contingut? Veniu a participar d’aquesta performance col·lectiva!

FLIQUETS
EL BORN CCM
4 FEBRER 2018

LITERATURA PER ALS MÉS PETITS
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Literatura per als més petits. Durant els tres primers anys de vida l’infant creix i
fa; escolta, toca, gateja, s’expressa a través del balbuceig, emet els primers sons,
les primeres tires fòniques per fer-se entendre, amb les paraules i també amb tot el
cos, s’embadoca. A l’espai dels Fliquets fem que això sigui possible en un món ple
de bons llibres i accions que giren al seu voltant.
Oferim un gran espai –Paisatges infinits– on cada infant pot descobrir i jugar al
seu ritme, a través de les propostes plantejades: llegir la ciutat, llibres com cases,
primers llibres i com sona un llibre. Però estigueu atents a les accions artístiques on
la literatura s’explicarà a través de la dansa, la música i la veu!

Sala Moragues
10-11.45 h
		12.30-14.15 h
		
16-17.45 h

Primer passi
Segon passi			
Tercer passi

26

PAISATGES INFINITS
Amb Guasch Capellades, Jugar i jugar, Kapla Catalunya, Marset, Museu del Joguet de Catalunya i RS Barcelona

ELS PUNTS I PAUSES DEL REI DELS GATS
En col·laboració amb el Museu del Joguet de Catalunya

Amb Lluc Valverde | Música
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CALENDARIS DE COLORS
Amb Io Valls | Performance poètica

FLIC ESCOLA
CCCB · LA SECA - ESPAI BROSSA
23 GENER - 2 FEBRER 2018
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BESTIOLES DE LLUM
EXPERIMENTACIÓ
Producció FLIC amb Com un llum
45 minuts
Educació infantil
CCCB

BALLA’M UN LLIBRE
PERFORMANCE COL·LECTIVA
Producció amb Pere Faura
75 minuts
Educació primària
CCCB

MACBETH
TEATRE
Cia Teatrebrik
1h 40 minuts
ESO i Batxillerat
LA SECA - ESPAI BROSSA

FLIC RECOMANA
TEATRE, CINEMA, MÚSICA I LLIBRES
PER COMPARTIR EN FAMÍLIA!
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JUGANT AMB LA MÀGIA
HAUSSON
La Seca - Espai Brossa
13 DESEMBRE - 21 GENER 2018

POEMES VISUALS
JORDI BERTRAN
La Seca - Espai Brossa
14 DESEMBRE - 7 GENER 2018

LES DESCOBERTES
DE L’ ORSINA
ACTIVITAT FAMILIAR
L’Auditori
28 DESEMBRE / 18 MARÇ / 6 MAIG

LA NENA DELS PARDALS
CIA TEATRE AL DETALL
SAT! Sant Andreu Teatre
13-21 GENER 2018
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BACK ÀBAC
ÀNGELS MARGARIT / CIA MUDANCES

Mercat de les Flors
20-28 GENER 2018

CURTS CINEMATOGRÀFICS
CINEMA
Filmoteca de Catalunya
10-11 FEBRER 2018

PÀNIC A LA GRANJA
CINEMA
Filmoteca de Catalunya
17-18 FEBRER 2018

LA TORTUGA ROJA
CINEMA
Filmoteca de Catalunya
24-25 FEBRER 2018
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LLIBRES
El FLIC ha seleccionat 100 llibres sota la temàtica literatura i joc.
Consulta i descarrega’t la selecció de llibres a:

www.flicfestival.com
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Regala llibres, compra literatura infantil i juvenil
a les llibreries especialitzades.
Consulta el llistat complet a la web del festival:

www.flicfestival.com/flicrecomana

VENDA D’ENTRADES
Entrades a la web del festival*:

www.flicfestival.com
Fotogrames literaris · 2 € nens, 3 € adults
Escèniques · 8-12 €
Experiències literàries · 3 €
Creació · 5-15 €
Fliquets · 3 €

*Excepte Fotogrames literaris: entrades a la taquilla
de la Filmoteca de Catalunya
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CAP NEN
SENSE CULTURA
Conscients de la situació de vulnerabilitat social i econòmica de moltes famílies
de casa nostra, hem cregut necessari impulsar la campanya «Cap nen sense
cultura», amb la que convidem a empreses, organitzacions i a particulars a
facilitar l’accés d’aquestes famílies al festival.
Des del FLIC creiem que cal un compromís col·lectiu per oferir a les noves
generacions el millor de la nostra capacitat creativa amb exigència i rigor, i
així promoure el seu desenvolupament personal, social i cultural.
Les vostres donacions permetran fer arribar entrades pel FLIC a famílies
en situació de vulnerabilitat a través de la Taula del Tercer Sector, Fedaia
i la Plataforma d’Infància de Catalunya.

Pots col·laborar amb la campanya des d’1 € a:

www.flicfestival.com/capnensensecultura

DISSENYANT
LITERATURES

MUSEU
DEL DISSENY
DE BARCELONA

9 - 10 MARÇ 2018
WORKSHOPS · MASTERCLASS
XERRADES · FIRA DE LA IL·LUSTRACIÓ
MERCAT DE L’EDICIÓ · PECHAKUCHA

www.flicfestival.com

ORGANITZA:

SEUS COL·LABORADORES:

SEUS FLIC ESCOLA:

AMB EL SUPORT DE:

PATROCINA:

COL·LABORA*:

*Les 36 editorials de la pàgina 31

MITJANS:

FILMOTECA DE CATALUNYA
MERCAT DE LES FLORS
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
MACBA
EL BORN CCM

SEGUEIX-NOS!

/flicfestival
#FLICfestival #FLIC8

www.flicfestival.com
Il·lustracions: ©Madalena Matoso Fotografia: ©Tristán Pérez-Martín

