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EL FLIC 11 JA ÉS AQUÍ!
Altres maneres de viure la literatura
Literatura a la vista! Aquest és l’any de l’11a edició del FLIC, i la inaugurem amb les noves propostes del festival per a escoles i instituts.
Comencem a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, que acull les Experiències Literàries del FLIC de manera presencial, gràcies a la
col·laboració de Fabra i Coats i la implicació de les escoles participants.
A continuació, el FLIC va a l’escola! amb l’espectacle PEUTIOC i amb
la proposta La Micra (13 propostes de creació i mediació literària en
20 cm3. I els joves lectors coneixeran de prop escriptors i escriptores
com Care Santos, Jordi Folck, Laia Aguilar, Louise O’Neill... i molts
més, amb les propostes online “Read On”.
Ho fem amb el convenciment que ara més que mai cal comprometre’s
amb la salut i amb el dret d’infants i joves a accedir a la cultura.
Mireu el programa complet d’activitats per a educació infantil, primària
i instituts a flicfestival.com/barcelona-escola/
El programa familiar i professional del FLIC us espera a la tardor
al Museu del Disseny. Seguiu-nos per no perdre-us cap detall del
festival!

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES
A FABRA I COATS
1-5 FEBRER
Els alumnes de Primària podran gaudir d’una nova edició de les Experiències Literàries, l’ànima del FLIC: propostes de joc vivencial i artístic
basades en els llibres que formen part de la selecció d’enguany del
festival, i que es realitzaran a Fabra i Coats amb sessions diferents per
a cada grup classe.
En el marc de les Experiències Literàries a Fabra i Coats, proposem a
l’alumnat de P5, 1r i 2n la creació col·lectiva d’un POEMA-CARTELL
en petits grups, mentre que els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è crearan
MICROHISTÒRIES a partir dels llibres de la selecció FLIC Recomana,
amb una càmera instantània, diferents sets, attrezzo,... tot el que necessitin per mostrar altres maneres de viure la literatura!

LA MICRA
DEL FLIC
FEB-JUN
La Micra és el nou format amb què ens proposem apropar-vos el millor del festival concentrat en un recipient de 20 cm3 que conserva
tota l’essència de l’FLIC. Les escoles participants trobaran en el seu
interior:
# Jocs d’autor, signats pels escriptors Care Santos, Maria Carme Roca
i Ricardo Alcántara, i que són una invitació a jugar amb el llenguatge
i crear peces literàries. Atents a la veu de la narradora Roser Ros, que
acompanyarà els participants amb contes i embarbussaments.
# 1 proposta d’artista, signada pel dissenyador de moda Josep Abril,
una invitació a crear a partir de la literatura mitjançant patrons, fil i
agulla.
# 1 formació per als docents participants, amb tot el que necessiten
saber per aprofitar al màxim La Micra a l’aula
# 1 vídeo de presentació de la selecció de llibres FLIC RECOMANA
LA MICRA és un recurs per a tot l’any i es pot seguir treballant amb ella
un cop passades les dates del Festival.

PEUITOC
FEB-JUN
Pels més petits (P3-P4), el FLIC portarà a les escoles l’espectacle de
petit format PEUITOC, una proposta que acosta un repertori poètic
i sonor contemporani als infants, on l’actriu Aina Huguet anirà fent
desfilar totes les petites sabates que porta al seu farcell, al ritme de
cançons, ritmes i músiques creades especialment per a l’ocasió.
Idea i direcció: Roser Ros
Actriu: Aina Huguet
Música: Gerard Valverde
Textos: Roser Ros
Producció: Tantàgora
Durada: 30/45 minuts

READ ON JOVES LECTORS
FEB-JUN
Per a l’alumnat de secundària, el FLIC continua fomentant l’acostament dels joves als autors amb tres propostes emmarcades al programa europeu Read On, on també hi participen joves d’altres països.
Al Fan Fiction Lab, l’alumnat escriurà ficcions basades en les vivències dels personatges creats per l’escriptora irlandesa Louise O’Neill,
una veu molt crítica i commovedora sobre el sexisme encara imperant
a nostra societat, i podran comentar-les amb l’autora en persona (o
telemàticament, si la situació no permet l’acte presencial).
A la proposta Ask the autor l’alumnat podrà entrevistar un dels autors
participants al festival, una oportunitat única per conèixer de primera
mà tots els ets i uts de la professió de l’escriptura.
Els més agosarats també podran participar en el procés creatiu d’un
dels llibres dels autors vinculats al festival amb l’activitat Save my
story.
Trobareu els autors i autores participants en les pàgines següents!

AUTORS/ES READ ON

CARE SANTOS

JORDI FOLCK

LAIA AGUILAR

Va començar a escriure als 8 anys i des d’aleshores no ha deixat
de fer-ho ni un sol dia de la seva vida. Ha publicat deu novel·les,
sis llibres de relats i una nombrosa obra per a joves i infants. En
aquest terreny, és una de les autores més llegides del nostre
pais, i la seva obra ha estat traduïda a més de 20 idiomes. Al
2014 va guanyar el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Lull
amb la novel·la Desig de xocolata. Ha obtingut també els premis
Edebé, Gran Angular, Ramon Muntaner i Protagonista Joven.

Jordi Folck és llicenciat en Ciències de la Informació (periodisme
i publicitat), escriptor i dramaturg amb 29 llibres publicats, 11
premis literaris i més de 700 fòrums des de l’any 2002, amb
interessants títols per a públic juvenil. També és professor d’escriptura creativa i de creativitat publicitària a diverses universitats
catalanes (2006-2014) i porta un blog de creativitat i escriptura.

Laia Aguilar combina l’escriptura de llibres amb l’escriptura de
guions per a sèries de televisió. A més, és professora de l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i col·laboradora del diari Ara
(Ara Criatures), on parla de temes relacionats amb el món del
llibre. Durant aquests darrers anys s’ha especialitzat en literatura juvenil i ha publicat el llibre Wolfgang (extraordinari), Premi
Carlemany 2016 i Premi Atrapallibres 2018, Wolfgang, el secret
del pare i Juno, Premi Menjallibres 2020 i Premi Honorífic Protagonista Jove 2020. Va donar el salt a la literatura d’adults amb
Pluja d’estels, guardonada amb el Premi Josep Pla 2020.

SÒNIA FERNÁNDEZ-VIDAL

TONI MATA

LOUISE O’NEILL

Sònia Fernández-Vidal és llicenciada en Física i doctorada en
Informació i Òptica Quàntica. Ha treballat i col·laborat en alguns
dels centres més prestigiosos del món, com el CERN, el Laboratori Nacional de Los Álamos i l’ICFO. El 2017 va ser seleccionada per la revista Forbes com una de les 100 persones més
creatives del món. Ha impartit cursos molt amens i instructius
per acostar els misteris de la física quàntica als no entesos. És
autora dels llibres de la sèrie La porta dels tres panys, traduït a
dotze idiomes; Quantic Love; Esmorzar amb partícules i L’Univers
a la mà.

Toni Mata és escriptor, guionista, creador de formats de televisió
i monologuista. Ha estat guionista de BFN, El Hormiguero, Còmics i Juego de Niños, entre molts altres. Ha escrit i participat en
diversos programes de Catalunya Ràdio i COM Ràdio. És autor o
coautor d’una desena de llibres, entre els que destaquen Alienació mental transitòria (Premi Caterina Albert de Narrativa Breu),
Momentos poco estelares de la Humanidad, Guía Vaughan de
Historia. Segunda Guerra Mundial, La Constitució segons Benegre.cat. Nascuts per ser Breus és la seva primera incursió fora
de la comèdia i ha estat mereixedora del Premi Joaquim Ruyra
2019.

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.
El seu primer llibre, Only Ever Yours, és 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.
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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
estat 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.
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