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Tallers Catorze
Cursos presencials d'escriptura, il·lustració i parlar en veu alta

Foto: Ferran Romeu

Tallers amb inscripcions obertes

Escriure la vida, taller d'escriptura
Entre el diari i el conte o la novel·la, quantes maneres tenim d'expressar el que som? Aquest és
un taller on aprendrem a descriure la nostra vida escrivint tot allò que, sense ser-ho, la representa.
Reflexionarem sobre com, a partir de l'experiència més personal, podem crear un text ben literari
o fins i tot una ficció imaginada que ens expliqui. Descobrirem l'ús de la literatura com a paràbola
d'un mateix, l'ús de la mentida o del biaix al servei de la nostra més profunda veritat.
L'imparteix l'escriptora Muriel Villanueva
(http://www.catorze.cat/autor/Abel_Pau__and__Muriel_Villanueva) .
Dates i horari: els dilluns 27 de maig, 3, 10, 17 de juny i 1 de juliol de 2019, de 17:00 a 20:00.
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Lloc: Gràcia, Barcelona.
Més informació
(http://www.catorze.cat/noticia/5897&passaact=aad47e5495aeb3c1fe5760c04bc9465a&reno
vaportada=1) .

Coneix-te a través de l'escriptura
?
Escriure és encarar-se a un mirall i en aquest procés d'autoobservació és inevitable un viatge
interior que ens aporta sorpreses sobre com som i ens comportem. Aconseguir plasmar-ho al
paper ens ajuda a ordenar les idees, destriar què és realment important en les nostres vides,
aprendre a desdramatitzar els problemes que ens angoixen i buscar-ne solucions des d'altres
punts de vista.
L'imparteix l'escriptora i periodista Ada Castells ( http://www.adacastells.cat/
).
Dates i horari: els dimecres 29 de maig, 5, 12, 26 de juny i 3 de juliol de 2019, de 18:00 a 21:00.
Lloc: Gràcia, Barcelona.
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/9530/coneix-te/trav/escriptura
(
).

Llegir per escriure, taller d'escriptura
Us han dit mai "Que el llegir no et faci perdre l'escriure?". I si resulta que llegir ens pot fer enlairar
l'escriure? Com podem trobar l'equilibri entre llegir el que escriuen els altres i escriure amb la
nostra pròpia veu? En aquest taller compartirem lectures i les posarem al servei de la creació
literària. Llegirem poesia, blogs literaris, relats curts, fragments de novel·les...i hi trobarem els
elements que ens calen per perdre la por a la pàgina en blanc i crear textos amb veu i universos
propis.
L'imparteix la poeta Sònia Moll Gamboa
(https://www.catorze.cat/autor/S%C3%B2nia_Moll_Gamboa) .
Dates i horari: el dimarts 25 de juny i el 2, 9, 16, 23 de juliol de 2019, de 18:00 a 21:00.
Lloc: Gràcia, Barcelona.
Més informació h( ttp://www.catorze.cat/noticia/11174/llegir/escriure) .

Escriure els records, taller d'escriptura
En aquesta nova edició, amb material nou per als qui vulguin repetir, farem un tempteig des de la
narració històrica a l'autoficcional, passant per les raons que ens porten a convertir la memòria en
literatura. Ens formularem algunes de les preguntes més comunes de l'escriptor: qui explica la
història i per què? Com s'escriu un bon diàleg? Com puc fer creïble un personatge? Com es fa per
crear suspens? Què són les expectatives i com les puc gestionar? Tot plegat sense perdre de
vista la pròpia memòria, la pròpia experiència i l'emoció com a objectiu.
L'imparteix la novel·lista Care Santos ( http://www.catorze.cat/autor/Care_Santos
).
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Dates i horari: el dilluns 30 de setembre i el 7, 14, 21, 28 d'octubre de 2019, de 18:00 a 21:00.
Lloc: Gràcia, Barcelona.
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/8622/escriure/records
(
).

*************************************************************

Altres tallers plens, començats i/o fets anteriorment, dels quals se'n faran noves edicions

Escriure per pensar, taller d'escriptura (places exhaurides)
Un taller d'escriptura per aprendre a estructurar les idees per escrit, per aconseguir que un text
sedueixi i convenci els lectors. Redactarem textos poc o molt personals, de ficció o no, amb
l'objectiu que respirin veritat. Intentarem tenir coses a dir i dir-les ben dites. Treballarem a partir
dels escrits que aniran fent els mateixos alumnes.
L'imparteix l'escriptora i periodista Eva Piquer (http://www.catorze.cat/autor/Eva_Piquer) .
Dates i horari: els dijous 16 i 23 de maig i 6, 13 i 20 de juny de 2019, de 18:00 a 21:00.
Lloc: Gràcia, Barcelona.
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/2959/escriure/pensar
(
).

Escriure les emocions, taller d'escriptura (places exhaurides)
Aprendrem a escriure d'una manera honesta i valenta, despullant-nos davant el full en blanc per
descriure amb bellesa i sensibilitat les emocions que sentim davant la vida. Passarem pels
racons més foscos de la nostra ment, per acabar rient-nos de nosaltres mateixos i arribar just allà
on volem arribar: l'emoció del lector.
L'imparteix la col·laboradora de Catorze Maria Climent
(http://www.catorze.cat/autor/Maria_Climent)http://www.catorze.cat/autor/Maria_Climent)
. (
Dates i horari: els dimecres 6, 13, 20 i 27 de març i 3 d' abril de 2019, de 18:00 a 21:00.
Lloc: Gràcia, Barcelona.
Més informació
(http://www.catorze.cat/noticia/10169&passaact=fae9d96b0a05d6e97131e5cd01385f4d&ren
ovaportada=1) .

Llegir per escriure, taller d'escriptura (places exhaurides)
Us han dit mai "Que el llegir no et faci perdre l'escriure?". I si resulta que llegir ens pot fer enlairar
l'escriure? Com podem trobar l'equilibri entre llegir el que escriuen els altres i escriure amb la
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nostra pròpia veu? En aquest taller compartirem lectures i les posarem al servei de la creació
literària. Llegirem poesia, blogs literaris, relats curts, fragments de novel·les...i hi trobarem els
elements que ens calen per perdre la por a la pàgina en blanc i crear textos amb veu i universos
propis.
L'imparteix la poeta Sònia Moll Gamboa
(https://www.catorze.cat/autor/S%C3%B2nia_Moll_Gamboa) .
Dates i horari: el dimarts 7, 14, 21, 28 de maig i 4 de juny de 2019, de 18:00 a 21:00.
Lloc: Gràcia, Barcelona.
Més informació.

Caixa d'eines, taller d'escriptura
En aquest taller farem un tempteig des de la narració històrica a l'autoficcional, passant per les
raons que ens porten a convertir la memòria en literatura. També treballarem l'art d'enganxar el
lector. I analitzarem textos que ens deixaran amb ganes de saber-ne més (i ens ensenyaran
moltes tècniques).
L'imparteix la novel·lista Care Santos ( http://www.catorze.cat/autor/Care_Santos
).
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/7761/caixa/eines
(
).

En veu alta, taller de locució
Un taller de dues tardes per aprendre a parlar en públic. Et revelem els secrets per fer arribar de
la millor manera un missatge de viva veu.
L'imparteix l'actriu Sílvia Bel ( http://www.catorze.cat/noticies/etiqueta/S%C3%ADlvia+Bel
).
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/7914/veu/alta
(
).

Potenciar l'estil, taller d'escriptura
Descobrir el nostre potencial per seduir amb les paraules. Aprendre a millorar l'estil. Deixar-se
portar per la forma sense oblidar el sentit. Comunicar amb el màxim d'intensitat. Detectar la
música dels textos. Trobar la paraula exacta. Aprendre l'art d'evocar. Assimilar les claus per
escriure microrelats i proses poètiques.El curs és un taller, per tant, eminentment pràctic i es
completa amb recomanacions bibliogràfiques. Els alumnes han de realitzar part del treball a classe
per compartir el procés amb el grup i elaborar petits escrits a casa a petició de la professora.
L'imparteix l'escriptora i periodista Ada Castells ( http://www.adacastells.cat/
).
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/8597/potenciar/estil
(
).

La paraula interior, taller d'escriptura de poesia
Un taller d'escriptura de poesia per aprendre a expressar el propi sentir a través d'imatges
directes, senzilles i clares. Aprendrem a reconèixer què sentim més enllà del raonament
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intel·lectual i practicarem tècniques per deixar emergir l'inconscient amb fluïdesa i naturalitat. A
partir del material que ens aparegui, crearem poemes que reflecteixin la nostra veritat, i gaudirem
del goig de compartir-los en un ambient amable i proper.
L'imparteix la poeta Laia Noguera ( http://www.catorze.cat/autor/Laia_Noguera_i_Clofent
).
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/6380/paraula/interior
(
).

No sé com dir-ho! Taller d'il·lustració
Un taller intensiu d'il·lustració per començar a expressar-nos dibuixant personatges de la nostra
vida, representant imatges a partir dels nostres records i amb materials senzills com retoladors i
llapis de colors.
L'imparteix l'il·lustrador Ignasi Blanch ( http://www.catorze.cat/autor/Ignasi_Blanch
).
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/5422/no/dir-ho
(
).

Escriure per créixer, taller d'escriptura
Un taller d'escriptura dirigit a noies i nois de 12 a 16 anys. Farem exercicis per treballar des de la
creativitat i la imaginació, fins a la veritat i l'ànima dels textos. En un ambient reflexiu, estimulant i
proper compartirem, llegirem i veurem que escriure és una forma de fer més gran el món que
duem a dins.
L'imparteix l'escriptora Gemma Ventura
(http://www.catorze.cat/autor/Gemma_Ventura_Farr%C3%A9) .
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/5694/escriure/cr/ixer
(
).

Escriure el món, taller d'escriptura
Sabies que Flaubert es va inspirar en una notícia de successos per escriure «Madame Bovary»?
Sovint ens costa trobar la inspiració per començar a escriure. En aquest taller aprendrem recursos
per construir textos a partir de fets, objectes, obres d'art, notícies o cançons. A tenir els ulls ben
oberts per descobrir la literatura amagada en tot allò que ens envolta.
L'imparteix la poeta Míriam Cano http://www.catorze.cat/autor/M%C3%ADriam_Cano)
(
.
Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/1510/escriure/mon
(
).

La vida dels altres, taller d'entrevistes
Un taller intensiu per als que vulguin aprendre a fer les preguntes adequades per obtenir
respostes interessants. A trobar el to i el moment adequat per formular cada pregunta. A fer que
l'entrevistat es tregui la màscara i ens mostri la persona que hi ha rere el personatge. A vèncer la
resistència de la gent a explicar coses personals. A adquirir les habilitats comunicatives que ens
permeten endinsar-nos en la vida dels altres. Analitzarem entrevistes antològiques, farem
entrevistes en directe, trobarem respostes a l'art de fer preguntes.
L'imparteix el periodista Albert Om
(http://www.catorze.cat/noticia/539/entrevista/mort/visca/entrevista) .
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Més informacióhttp://www.catorze.cat/noticia/1249/vida/dels/altres
(
).
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