General | Catorze | Actualitzat el 01/02/2018 a les 09:17

Potenciar l'estil
Un taller d'escriptura amb la periodista i escriptora Ada Castells

Ada Castells. Foto: Núria Roig

Descripció
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.

Horaris, lloc i preu
De matins
- Dates: els dijous 15 i 22 de febrer i els dijous 1, 8 i 15 de març, de 10.00 a 13.00.
- Espai: Raw, Gràcia-Eixample. Barcelona.
- Hores de curs: 15 hores, repartides en cinc sessions de tres hores cadascuna.
- Preu: 190 euros.
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Procés d'inscripció
1. Envia'ns un correu a tallerscatorze@gmail.com amb aquestes dades:
- El títol del curs: "Potenciar l'estil", concretant que t'interessa el taller del matí.
- Nom i cognoms.
- Número de DNI.
- Telèfon de contacte.
- Currículum breu.
2. Rebràs una resposta, amb indicacions per confirmar el tràmit.

Ada Castells (http://www.catorze.cat/autor/Ada_Castells)
És periodista literària, professora d'escriptura i fa diverses col·laboracions. Als 27 anys va publicar la
primera novel·la, El dit de l'àngelhttp://www.catorze.cat/noticia/7838/dit/angel)
(
, una ficció realista i
estripada sobre els seus avantpassats protestants. Després va venir Mirada, una novel·la en
contra de la dictadura de la imatge i, quatre anys més tard, Tota la vida, biografia
descaradament novel·lada del pintor C. D. Friedrich. L'última novel·la, Pura Sang, està
ambientada a Menorca i Barcelona, i és la història d'una dona que lluita per no tenir por de res.
www.adacastells.cat (http://www.adacastells.cat/)
@AdaCastells (https://twitter.com/AdaCastells)
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