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A la seva 11a edició, el programa FLIC per a instituts té per 
objectiu oferir espais de creació literària als joves de la mà dels 
creadors. Sabem que un dels grans aliats per a l’educació literà-
ria i el foment del gust lector són els processos de creació i els 
moments de convivència amb els autors i amb la seva obra, ja 
que ofereixen una experiència vital rica al voltant del fet literari.

Enguany, us proposem endinsar-nos a l’obra de l’autora irlan-
desa Louise O’Neill mitjançant el format de la FanFiction.

La FanFiction és, literalment, “ficció” escrita per “fans”. La pla-
taforma Fanlore ens en dona la següent definició: “La fanfiction 
és una obra de ficció escrita per fans, prenent un text o un 
personatge com a punt de partida”. Els fans reinterpreten una 
història, un personatge, un univers de ficció ja existents, donant 
la seva interpretació personal a un contingut que els apassiona. 
És una activitat molt estesa entre els fans, que no es fa per ra-
ons econòmiques sinó per participar en un univers literari i per 
debatre amb altres fans. És un fenomen molt anterior a internet, 
tot i que el cert és que el nombre d’autors i lectors ha crescut 
exponencialment gràcies a l’aparició d’internet. 

FAN FICTION LAB 

Al vostre institut gaudiu de la lectura? 
A més us agrada escriure?

Uniu-vos al FANFICTION LAB per explorar l’uni-
vers literari d’una autora internacional con-
temporània, amb una veu molt crítica i com-
movedora sobre el sexisme encara imperant 
a nostra societat. 

Escriviu les vostres pròpies històries de fanfic-
tion basades en les vivències dels personatges 
creats per l’autora, compartiu les vostres fic-
cions amb ella i amb altres lectors. 

L’escriptora llegirà i comentarà les vostres fic-
cions i podreu compartir el procés creatiu.



FASE 1: LECTURA i CREACIÓ

1/ Cada grup-classe participant s’haurà de llegir una de les 
seves obres publicades a l’espanyol.

2/ Una vegada llegida l’obra, haurà d’escriure una història amb 
una longitud màxima de 20.000 caràcters (espais inclosos). 
No existeix una longitud mínima. 

3/ La història pot ser escrita en grups, de forma individual o 
entre tota la classe. Això queda en mans de la/el docent i el 
grup classe.

4/ Les històries es poden escriure en qualsevol de les sis 
llengües del projecte Read On: anglès, espanyol, català, por-
tuguès, noruec i italià.

5/ Una vegada escrites, els participants han de publicar les 
seves històries a la web del Read On. Si es publiquen en 
català o en espanyol han d’anar acompanyades de la seva 
traducció a l’anglès.

6/ Els participants hauràn de registrar-se abans com usuaris. 
S’han de registrar fent servir el seu nom propi o pseudònim on 
consti també el nom de l’escola. Si ha sigut una història creada 
entre tota la classe o un grup, es pot fer servir un pseudònim 
on consti el nom de l’escola.

7/ Les histories poden basar-se en qualsevol tema originat 
o inspirat per les dues obres publicades a l’espanyol de la 
Louise O’Neill. 

Lectura, Creació i Publicació de textos: data a concertar amb 
el FLIC

Participació online amb l’autora: data a concertar amb el FLIC

Trobada amb l’autora: data a concertar amb el FLIC.

*La sessió serà en anglès i comptarà amb traducció conse-
cutiva de recolzament.

COM PARTICIPAR?

CALENDARI

FASE 2: VOTACIONS i COMENTARIS

8/ Les històries podran ser comentades i traduïdes per altres 
usuaris.

9/ Per publicar, comentar i votar una història és imprescindible 
registrar-se.

10/ Louise O’Neill es conectarà a la web del Read On per 
comentar les històries registrades.

11/ Finalment, els participants tindran l’oportunitat de comentar 
en directe amb l’autora les seves creacions i experiència (data 
a concertar amb el FLIC).

A TENIR EN COMPTE

12/ Una vegada publicada, no serà possible corregir o alterar 
una història.

13/ No existeix un límit de número d’històries que cada usuari 
pot publicar.

14/ Les històries que no respectin les regles podran ser eli-
minades.

15/ Els usuaris conserven plenament els drets d’autor de les 
seves històries.

16/ Si ho desitgen, els participants poden utilitzar fragments de 
les novel·les de la Louise O’Neill però en cap cas poden excedir 
de les 100 paraules.

17/ Els participants es comprometen a no utilitzar comercial-
ment les històries publicades en el Fanfiction Lab.

¡MIREU EL VIDEO!
   https://youtu.be/lkHdKlnivG4

https://readon.eu/community/fanfictionlab
https://readon.eu/community/fanfictionlab
https://bit.ly/2ZzgrX5


Louise O´Neill va néixer el 1985 a West Cork, Irlanda. Va estudiar 
literatura al Trinity College de Dublín i després es va traslladar 
a Nova York, on va treballar a la il·lustre revista Elle durant un 
any. Va ser durant aquest període que va començar a idear el 
seu primer llibre, Only Ever Yours, una novel·la juvenil que 
s’està adaptant al cinema i que va guanyar el Premi Revelació 
de l’Any als Irish Book Awards 2014. 

El seu segon llibre, Asking For It, va guanyar el premi Llibre 
de l’Any als Irish Book Awards 2015 i va encapçalar les llistes 
dels més venuts durant mesos. El 2018, Louise va escriure la 
seva primera novel·la per a adults, Almost Love, i The Surface 
Breaks, una impactant versió feminista de La Sireneta de Hans 
Christian Andersen. 

Avui en dia Louise O’Neill és columnista del Irish Examiner. 

LOUISE O’NEILL

[O’Neill is] an author with a strong and clear voice who 
tells stories that break taboos and affect readers of all 

ages. Her focus on sensitive and serious topics, and her 
ability to narrate them with unapologetic frankness, are 

at the heart of the novels featured in Read On 2020

Chiara Codecà, 
crítica i traductora de Louise O’Neill



Tú te lo has buscado
Ed. La esfera de los libros
2020

Soñar con la superficie
Ed. Plataforma 
Colección Neo
2019

LA SEVA OBRA TRADUÏDA

Tú te lo has buscado narra la història de l’Emma, acusada 
pel seu entorn de ser la culpable de la violació que pateix 
una nit d’estiu després d’haver begut massa. De sobte, passa 
de ser la noia més popular de l’institut a l’ostracisme. Ella 
s’ho va buscar? Sola i culpada per tothom, Emma comença 
a dubtar de sí mateixa. 

A un article publicat al diari anglèsThe Guardian, O’Neill 
descrivia així l’experiència d’haver escrit aquesta novel·la: 
“Pot ser aclaparador. No sóc psicòloga. No sóc una santa. 
Sóc escriptora. Invento històries per viure. No salvo vides”. 
I tot i així, O’Neill és la primera en conèixer el poder catàrtic 
de les històries narrades amb una honestedat indestructible, 
determinades a tractar temes com la violència sexual i la 
discriminació de gènere. I no sorprèn que hagi donat lloc a 
la fanfiction més original i transformadora.

O’Neill diu sovint que la commou quants lectors l’han escrit 
confesant com s’han qüestionat les seves pròpies creences 
després de llegir aquesta novel·la. Reaccions que, segons 
l’autora, l’han portat a “considerar l’impacte que cadascú de 
nosaltres pot tenir en una altra persona. Tot allò que fem en 
aquest món té un efecte dominó, tant si ho volem reconèixer 
com si no. Depèn de nosaltres decidir què volem fer amb 
aquest poder”. 

Soñar con la superfice, la novel·la més recent de l’autora, 
és una reinterpretació feminista i contemporània de La Sire-
neta de Hans Christian Andersen. La història és ben conegu-
da, però prenent els seus aspectes més foscos i fascinants, 
esdevé un conte de conscienciació personal. Obligada a ca-
sar-se amb algú a qui no estima, la bella sirena Gaia només 
vol arribar a terra ferma i trobar l’home que va salvar d’un 
naufragi i del qual es va enamorar. Però fins a quin punt se 
sacrificarà per aconseguir-ho? I quan descobreixi que el món 
de la superfície és igual que el submarí, serà Gaia capaç de 
fer sentir la seva veu?

Vivim a una societat plena de tabús contra els quals volem 
lluitar. Escriure sobre ells –i llegir sobre ells– significa pren-
dre part en un debat en contínua evolució sobre la violència 
contra les dones, la culpabilització de la víctima, l’obsessiva 
cerca de la perfecció estètica, el rol de les escoles i de les 
famílies en l’educació, especialment pel que fa a l’educació 
sexual. I potser aquí és realment apropiat parlar de la veu 
de l’autor/a, perquè la manera com Louise O’Neill explica 
aquestes històries pot inspirar els joves lectors i escriptors 
participants al Read On per fer sentir les seves pròpies veus. 

Chiara Codecà, 
crítica i traductora de Louise O’Neill

https://www.theguardian.com/books/2016/jun/21/louise-oneill-asking-for-it


INFORMACIÓ PRÀCTICA

LA VOSTRA SALUT

Al FLIC hem treballat de valent per garantir que pugueu 

gaudir del bo i millor del festival amb seguretat. 

Éssent conscients que el futur proper és molt incert, pel 

curs 2020/21 hem dissenyat unes propostes tot-terreny, 

flexibles, fàcilment adaptables als diferents escenaris pre-

visibles.  

Així, passi el que passi, el FLIC us farà costat, garantint el 

que més importa: la salut dels nois i noies i adults que els 

acompanyen i el seu dret a accedir a la cultura.

Ja estem aplicant els protocols de prevenció i seguretat in-

dicats per les autoritats sanitàries, i ens mantenim al dia 

sobre les actualitzacions que es van publicant de manera 

oficial. Us mantindrem informats en tot moment.

UN FLIC COMPROMÈS AMB...

L’ACCÉS DE TOTS ELS I LES JOVES
A LA CULTURA 

Per tal que els vostres alumnes puguin participar a les pro-

postes d’art i literatura del FLIC Festival, us animem a què 

pre-reserveu la vostra plaça al més aviat possible, ja que 

l’aforament és limitat, i per a la vostra tranquil·litat us ga-

rantim que:

No haureu de pagar res fins a l’octubre

La major part de l’activitat es desenvolupa online 

i la part presencial de la trobada amb l’autora po-

drà ser ajornada o traslladada a un format online 

en cas de força major.

En qualsevol dels escenaris previsibles, us garan-

tim que podreu realitzar l’activitat sense que la 

qualitat artística de la proposta es vegi afectada.

No dubteu a consultar-nos els dubtes que us pu-

guin sorgir, estem aquí per ajudar-vos. Quan feu 

la pre-inscripció, podreu indicar-nos com us sen-

tiríeu més còmodes. 

DIRIGIT A ALUMNES DE 

De 1r a 4t d’ESO 

ON

a la web del read on 

https://readon.eu/community/fanfictionlab

QUAN

veure calendari pàg.3

PREU

150€ per grup classe amb dos mestres acompanyants

INSCRIPCIONS

A partir de 3 de juliol de 2020. Places limitades. 

INFORMACIÓ I RESERVES

Omple el formulari online

hola@flicfestival.com

Tel. 93 213 59 91

https://readon.eu/community/fanfictionlab
https://eu.jotform.com/FlicFestival/experiencies
https://form.jotformeu.com/211084550827353


El programa per a escoles del FLIC compta amb 10 anys d’experi-
ència de la mà d’artistes i professionals de la paraula com 
Pere Faura, Claudia Solwat, Javi Vaquero, Nina Wehrle, Emily Hughes, 
Farrés Brothers, Gerard Valverde, Roger de Gràcia, Brodas Bros, Olga 
Capdevila, Andrea Ganuza, El Bombeto, Andrea Jofre, Anna Osset, 
Pere Ginard, Martí Sales, Núria Martínez-Vernis, Núria Nia, Montser-
rat Soldevila, Gina Martí, cia Zum Zum, Città Infinita, Com un llum, 
Playmodes i Cia Teatrebrik, entre d’altres.

El programa del FLIC Escola té l’objectiu de fomentar l’interès dels 
infants i joves cap a les arts literàries i la seva relació amb altres arts, 
posant en valor la paraula dita, escrita, feta imatge o ballada!

Després de tot, el que se li demana a l’art literària és que sigui capaç 
de generar ganes de llegir, d’interpretar i, mentrestant, ens faci créixer, 
pensar, gaudir i ampliar horitzons amb els objectius següents:

• Seduir i disparar la imaginació del receptor, convertint-lo en un lector 
i, si es dóna el cas, en un nou creador. 

• Incentivar la cultura literària de l’alumnat a partir del gaudi artístic. 

• Mostrar eines metodològiques al professorat per continuar aplicant 
aquestes propostes a l’aula. 

• Fomentar el gust lector a partir de les relacions interartístiques.

• Educar la mirada ètica i estètica.

Comptem amb la complicitat dels docents que participen a les nos-
tres propostes, que acompanyen els infants i joves amb implicació i 
esperit crític.

PROGRAMA FLIC ESCOLA

MIREU EL VÍDEO DE TOT EL QUE 
VAM FER EL CURS PASSAT!
https://vimeo.com/339275575

https://vimeo.com/339275575
https://vimeo.com/339275575


El FLIC és un festival d’accions, experiències i creació literària 
que convida a les famílies, escoles i professionals a gaudir de la 
literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació 
en els diversos formats culturals. 

El FLIC Festival es celebra a diverses ciutats (Barcelona, Madrid, 
Vic) de forma itinerant i també té un programa per a les escoles, 
un Network FLIC Escoles d’Il·lustració per impulsar i detectar 
nous talents, i una trobada professional.

Com cada any, el FLIC destaca sota el segell FLIC Recomana 
una selecció d’una vuitantena de llibres sobre el tema triat per a 
l’ocasió, que es poden trobar a les diferents activitats del festival 
i a la web del FLIC, organitzats per categories per facilitar que 
les escoles puguin fer-los servir de referència. FLIC Recomana 
és possible gràcies a la col·laboració de 47 editorials nacionals 
i internacionals.

Al setembre podreu consultar la selecció de llibres del 
FLIC11, dedicada a Ficcions:

Què seria de les nostres vides sense la ficció? Quina societat 
seríem si no poguéssim, si no sabéssim imaginar, recrear la 
nostra memòria, els nostres desigs, el coneixement, les nos-
tres pors, les nostres esperances? La literatura s’alimenta 
de la vida, i ens la retorna, reinventada, en forma de ficció.

QUÈ ÉS EL FLIC?

CLIQUEU AQUÍ PER CONSULTAR
LA SELECCIÓ FLIC RECOMANA

http://flicfestival.com/flic-recomana/

FLIC10 BCN EN XIFRES

68Editorials participants
al FLIC Recomana i 

altres activitats del festival

69Accions previstes

32Convidats
nacionals

30Escoles de Cicle Infantil,
 Primària i Instituts

14Escoles
d’Il·lustració i Disseny

38Parades a la Fira de 
Creació Literària

13 Esdeveniments
previstos

131Títols seleccionats 
pel FLIC RECOMANA

9 Convidats
internacionals

2.061

7.900Visites a la
web del FLICRECOMANA

499 Estudiants 
d’Il·lustració i Disseny

7126 4767 2777 +20.000

http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/
http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/


El FLIC Festival està organitzat per Tantàgora Serveis Culturals, una 
associació cultural sense ànim de lucre que es dedica a la promoció, 
difusió i creació de la literatura infantil i juvenil. El FLIC Festival ha es-
tat reconegut amb el segell EFFE de qualitat europea que s’atorga a 
aquells festivals europeus que ofereixen un programa de qualitat amb 
bona implementació local, nacional i internacional. 

SEU: ORGANITZA: 

Fotografia: ©Tristán Pérez Martín (excepte pp. 1, 4 i 5) www.flicfestival.com

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival #FLICescola #FLIC11   

SEGUEIX-NOS!
AMB EL SUPORT DE: 


