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FLIC PROFESSIONAL 

18, 19 i 20 de febrer de 2016 
Museu del Disseny 

 
Dissenyant literatures. «From paper to screen»  
 
El Flic Profesional és el lloc per incentivar la reflexió i intercanvi d’experiències dels 
professionals que difonen, medien i creen literature infantil i juvenil.  

El Flic Professional d’enguany vol contribuir a la transformació del model literari infantil i juvenil 
cap a noves formes de concebre’l a partir del debat, de la col·laboració en xarxa i de noves 
iniciatives   a nivell  nacional i internacional. 

En aquesta darrera dècada s’ha anat escenificant i vertebrant un canvi de paradigma en la 
producció, creació, venda, comunicació i mediació cultural en el qual estem immersos. Hem 
passat de la sorpresa i rebuig inicial generalitzat de l’ús  de la tecnologia digital en matèria 
cultural, a la convivència no exempta de polèmica del moment actual. 

L’art literari infantil i juvenil no queda al marge d’aquest debat. És un moment altament 
interessant perquè és aquí i ara quan ens toca, més que mai, continuar experimentant, 
revisant, discutint i innovant sobre els llenguatges i els processos de creació, sobre models 
de producció i venda, i formats de mediació i comunicació. 

Gràcies a la controvèrsia dels últims 10 anys, han sorgit moviments molt interessants i 
diversos; hem vist ressorgir amb força el moviment de la creació del llibre d’artista i d’auto-
edició, hem descobert les creacions literàries d’artistes provinents d’altres llenguatges 
artístics, estem experimentant amb noves plataformes de venda i comunicació, etc..., tot això 
dibuixa un ventall molt variat que conforma el nou panorama de la literatura infantil i juvenil 
i que aquesta Jornada Professional del FLIC vol acollir i potenciar. 



 
 
 

15:30h a 16:00h ACREDITACIONS 09:30h ACREDITACIONS 09:30h ACREDITACIONS

16h 
PRESENTACIÓ DE LES JORNADES

amb Pilar Vélez i Roser Ros
10:00h a 11:30h

PUNT DE TROBADA
 amb 

Corraini Edicioni, Nobrow Editions, Éditions du livre, Amanuta Ediciones, 
Editorial Juventut, A sense of music, Ekaré, Comanegra, Ilubuc, 

BubbleBooks, Auca Digital, Agència de comunicació Dharma Factory, La 
parada, Verkami

10:00h - 11:00h

Esmorza amb …
Kate Pullinger, Pietro Corraini, Richard 
McGuire, Serge Bloch, Sam Arthur, Ana 

Maria Pávez, Éditions du Livre

16:30h - 17:30h

TRANSMODALITAT
conferència inaugural  amb 

Gonzalo Suàrez ( Game Lab ) Pep Slazar ( 
Festival OFF ) i Laura Borràs ( ELO )

Modera: Giovanna di Rosario

11:30h a 12:30h
TÒPICK

conferència amb Matias Corea
10:0h - 12:30h

WORKSHOPS 
amb

Darío Zeruto
Júlia Pelletier
Pere Ginard

19:30h - 21:30h

From paper to screen powered by 
Pechakucha 

amb Laia Arqueròs, Xavi Palouzié, Darío 
Zeruto, Júlia Pelletier, Ana Mª Pàvez, Pep 

Salazar
Presenta: Júlia Solans

12:30h a 14:00h MERCAT DE L'EDICIÓ*
*reservat a editors

13:00h - 14:00h
CONFERÈNCIA DE CLOENDA 

amb 
Kate Pullinger

Trobada amb editorials internacionals 
amb 

Corraini Edicioni, Nobrow Editions, Éditions du livre, Amanuta Ediciones
14:00h - 14:30h Vermut

Trobada amb centrals de comtes de Biblioteques
amb

Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Biblioteques de la Diputació

biblioteques Comunidad de Madrid

15:00h - 19:00h 

WORKSHOPS 
amb

Serge Block
Éditions du livre
Pietro Corraini

16:00h - 17:30h

DEL PAPER AL DIGITAL I VICEVERSA
xerrada amb 
Serge Block 

Ajubel
Presenta : Giovanna di Rosario

17:00

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ 
Cultura digital

a càrrec de Giovanna di Rosario
al

Centre d'Art Santa Mònica

16:30h - 18:30h
XERRADA 

amb 
Laura Borràs

18:30h - 20:00h
NOUS MODELS DE NEGOCI EDITORIALS EN L'ERA DIGITAL

amb 
Nina Klein i Javier Celaya

20:00h - 21:30h
EL CONCERT DE LES PARAULES 

amb 
Josep Pedrals i Playmodes

10:00 - 21:30
EXPOSICIÓ I VENTA DE LLIBRES DE 

"COMO PEDRO POR MI CASA "

DIJOUS 18 DE FEBRER DIVENDRES 19 DE FEBRER DISSABTE 20 DE FEBRER



 
 
 

   

 

 

 

PROGRAMA 

 

DIJOUS, 18 de Febrer 

 
15.30h  Acreditacions 
 
16.00h  Presentació de les Jornades 
  Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona 
  Roser Ros, presidenta de Tantàgora 
 
16.30 -17.30h Conferència inaugural: «La transmodalitat» 

Gonzálo Suárez, Game Lab 
Pep Salazar, Festival Internacional OFFF de la Cultura i l’Art Digital 
Laura Borràs, Electronic Literature Organization (ELO) 
Modera: Giovanna di Rosario, membre d’Epoetry i directora adjunta del Grup 
de Recerca Hermeneia 

 
18.00-19.30h Conferència: «Here, un còmic en constant evolució»  

Richard McGuire, autor de Here 
 
19.30–21.30h  «From Paper to Screen» powered by Pechakucha 
 Laia Arqueròs, Xavi Paluozié, Darío Zaruti, Júlia Pelletier, Ana Mª Pàvez, Pep 

Salazar, entre d’altres 
Presenta: Júlia Solans 
 

16.00-21.30h Exposició i llibreria 
 Festival convidat Como Pedro por mi casa (www.comopedropormicasa.org) 
 Exposició Network Flic Escoles d’Il·lustració (www.flicfestival.com/network) 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 
 

09.30h  Acreditacions 

DIVENDRES, 19 de Febrer 

10.00-11.30h Punt de Trobada* 
Espai de trobada entre editors, agències de comunicació, plataformes de 
venda, plataformes de finançament i artistes (il·lustradors, dissenyadors i 
autors) per detectar el talent del sector i on podran presentar el seu book, 
trobar finançament i/o difusió pels projectes innovadors. 
 
Participen: Corraini Edicioni, Nobrow Editions, Éditions du Livre, Amanuta 
Ediciones, Editorial Joventut, A sense of music, Ekaré, Comanegra, Ilubuc, 
BubbleBooks, Auca Digital, Agència de comunicació Dharma Factory, La 
Parada, Verkami. 
 
(*)Per participar al “Punt de trobada” cal fer reserva de l’hora i la persona que es vol 
contactar  al moment de comprar l’entrada. Cada entrada permet  la reserva de 2 
reunions amb editors o plataformes. Places limitades. Les reserves es faran segons rigorós 
orde de petició. 

11.30 -12.30h Conferència: «Topick» 
Matias Corea, fundador de Behance 
 

12.30-14.00h Mercat de l’Edició i Continguts Literaris Transmedia* 
Espai de relació interprofessional entre els diferents actors del mercat de 
l’edició i dels continguts literaris transmedia per a infants i joves. El programa 
del mercat ofereix la possibilitat de diverses trobades B2B entre els agents 
implicats: editors nacionals i internacionals per la compra-venda de drets i 
coedicions; Serveis de Compres de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona i Comunidad de Madrid.. 
 
Editorials internacionals: Corraini Edicioni, Nobrow Editions, Ésitions du 
Livre, Amanuta Ediciones 

 
(*)Per participar al “Mercat de l’edició i continguts literaris transmèdia” cal fer reserva de 
l’hora al moment de comprar l’entrada. Cada entrada permet  reservar  dues reunions 
amb editors internacionals i dues reunions amb les centrals de compres de Biblioteques. 
Places limitades. Les reserves es faran segons rigorós orde de petició. 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00-17.30h Xerrada: «Del paper al digital i viceversa» 

Serge Bloch, il·lustrador 
Ajubel, il·lustrador 
Modera: Giovanna di Rosario, membre d’Epoetry i directora adjunta del Grup 
de Recerca Hermeneia 
 

Convidem a dos dels grans il·lustradors de la literatura infantil i juvenil de reconegut 
prestigi internacional per compartir la seva experiència de treball, tant en paper com 
en digital. 

 
17.30-18.30h Conferència: «Tendències en literatura digital»  

Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes i del grup 
d’investigació Hermeneia 
 

A través d’una acurada selecció de creacions de literatura digital, Laura Borràs ens 
mostrarà quines són les tendències i els llenguatges més utilitzats que conformen 
l’actual escenari de la literatura infantil i juvenil en digital. 

 
18.30-20.00h Xerrada «Nous models de negoci editorials en l’era digital» 

Nina Klein, responsable de les línies de desenvolupament i estratègies 
d’innovació dels models de negoci  de la  Fira de Frankfurt 
Javier Celaya, fundador de Dosdoce 
Modera: Albert Closas, periodista i director de la secció d’Economia a TV3 
 
 

En els darrers 10 anys l’evolució del mercat editorial ha estat clarament marcat per la 
irrupció de nous models de negoci apareguts gràcies a  les noves tecnologies;  la 
cadena de valor del mercat s’ha vist alterada i ha calgut i cal plantejar noves 
estratègies per revisar i adaptar els vells i nous models de negoci. 
Per parlar sobre la realitat actual i els possibles escenaris immediats hem convidat a 
dos dels grans especialistes europeus sobre aquests temes. 

 
20.00-21.30h Presentació de la producció FLIC «El Concert de les Paraules» 

Josep Pedrals, poeta 
Playmodes, Estudi de Recerca Audiovisual 
 

El Concert de les Paraules és la producció Flic d’enguany, una instal·lació interactiva 
d’il·lustració amb la veu que permet la creació en directe de petites peces 
audiovisuals en funció del recitat que se’n faci.  
 

10.00-21.30h Exposició i llibreria 
Festival convidat Como Pedro por mi casa (www.comopedropormicasa.org) 

 Exposició Network Flic Escoles d’Il·lustració (www.flicfestival.com/network) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.00-11.00h «Esmorzar amb... » 

DISSABTE, 20 de Febrer 

Et convidem a conèixer alguns dels convidats al Festival d’una manera més 
“intima” compartint amb ells l’esmorzar del dissabte. Cada convidat 
compartirà la seva taula d’esmorzar amb 4 persones.  
 

Convidats: 
Kate Pullinger, autor d’Inanimate Alice 
Pietro Corraini, editor a Edizioni Corraini 
Richard McGuire, autor de Here 
Serge Bloch, il·lustrador 
Sam Arthur, editor a Nobrow Editions 
Ana Maria Pávez, editora a Amanuta Editorial 
Éditions du Livre 
 

Per participar al “L’Esmorzar amb ...” cal fer reserva al moment de comprar l’entrada. 
Cada entrada permet  reservar una plaça als esmorzars. Places limitades. Les reserves es 
faran segons rigorós orde de petició. 

 
10.00-12.30h Workshops 

 

«Como Pedro por mi ciudad», amb Darío Zeruto 
A través del desenvolupament del plegat en V i seguint diversos exemples 
concrets d'estructures volumètriques, els participants hauran de 
desenvolupar un projecte col·lectiu consistent a crear la ciutat d’en Pere: un 
conjunt de cases i edificacions realitzades en paper, una mena de maqueta a 
gran escala de totes les cases que serveixen de residència al personatge. 
Aquest taller està orientat a professionals i estudiants vinculats al món del 
paper, el disseny i les arts visuals i pretén explorar les potencialitats 
tridimensionals del paper. A partir de les propietats físiques i plàstiques del 
mateix s'experimenten diverses tècniques de plegat, per entendre el plec 
com un component de creació i disseny dotant al full d’un nou sentit més 
enllà del ja tradicional suport de l'obra gràfic-pictòrica, en aquest cas com a 
element constructiu de noves geometries arquitectòniques. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«From screen to paper», amb Julia Pelletier 
Taller de serigrafia, que planteja la transformació d’uns motius ja donats tot 
donant-li una nova vida a través de plantilles de paper creades pels propis 
participants. Estamparem en grup barrejant,  sobreposant tintes  i treballant 
amb colors variats tot creant composicions diversos sobre grans fulls de 
paper. El resultat final serà fruit de la barreja i teixit de totes les creacions en 
format pòster. 

 «Dibuix animat: Línies en estat salvatge», amb Pere Ginard 
El taller proposa realitzar petites peces de dibuix animat entenent-lo de la  
forma més oberta possible. S'obviaran trucs, pivots i registres. S’ignoraran els 
ensenyaments de Walt Disney i es potenciarà el dibuix intuïtiu realitzat en 
llibretes,  paperets i quaderns així com l'exploració de recursos propis 
allunyats dels manuals d'animació a l'ús. 

 

*Cal que els participants portin llibretes i quaderns de treball ja dibuixats. 

 
13.00-14.00h Conferència de cloenda  

Kate Pullinger, autora d’Inanimate Alice 
 

Kate Pullinger és una escriptora que publica tant en entorns digitals com de 
paper  i que col·labora de manera habitual en projectes de cocreació 
multimèdia per tota mena de públics.  
L'hem convidat a parlar-nos de dos dels seus projectes: Cartes a un soldat 
desconegut, (on articula un procés participatiu de creació de cartes a partir 
d’una estàtua col·locada en una estació de tren de Londres) i Landign Gear, 
una novel·la editada en paper i inspirada en una cocreació prèvia feta en 
entorn digital Fligths Paths: A Network Novel. 
Amb la seva presència, l'autora ens descobrirà quines són les premisses del 
seu treball. Innovació? Investigació? Mestratge? Bon gust literari?  
 

14.00-14.30h Vermut  
 
15.00-19.00h Workshops amb convidats internacionals 

Serge Bloch, il·lustrador 
Pietro Corraini, editor 
Éditions du Livre 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00h  Visita al Centre d’Arts Santa Mònica 

Visita guiada a l’exposició Cultura Digital amb Giovanna di Rosario 

10.00-19.00h 10.00-21.30h Exposició i llibreria 
 Festival convidat Como Pedro por mi casa (www.comopedropormicasa.org) 
 Exposició Network Flic Escoles d’Il·lustració (www.flicfestival.com/network) 
 
 

 

 

 
Festival convidat al Flic:  COMO PEDRO POR MI CASA 
WWW.COMOPEDROPORMICASA.ORG 
 

Enguany, en la celebració del seu 10è aniversari, Como Pedro por mi casa, festival 
internacional de llibres il·lustrats ha estat convidat pel FLIC a participar a la Jornada 
Professional amb un programa propi, que consta d’una exposició i uns tallers. 
 
10 anys d’història 
Exposició que recull part de la col·lecció de les obres que s’han pogut veure els darrers 10 
anys en aquest festival. Amb l’excusa del convit del Flic,  Como Pedro por mi casa fa una 
mirada especial cap al públic infantil i juvenil, demanant a 10 artistes que facin una nova 
producció per a nens i joves que estaran a la venta durant l’esdeveniment. Els artistes 
convidats són: Ximena Pérez Grobet, Pere Ginard, Mercè Galí, Laia Jou, Julie Escoriza, Javier 
de las Heras Solé, Hernán Ordoñez, Éditions du livre, Camille Renault, Darío Zeruto. 
 

Tallers Como Pedro por mi casa 
Aquest festival convida a 4 artistes que faran les delícies de tots aquells fans del treball amb 
els materials i les propostes artesanals però amb alguna pinzellada digital contarem amb 
Pere Ginard, Darío Zeruto, Éditions du libre i Júlia Pelletier. 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Darío Zeruto  

10 SELECIONATS PER FER UNA PRODUCCIÓ PER A PÚBLIC INFANTIL 

        
Artista que indaga l'encreuament entre les tècniques tèxtils, el llibre i el paper com a 
objecte volumètric dins del concepte de repetició. 

dariozeruto.com  

 
Camille Renault 

Estudiant en les Arts déco d'Estrasburg, teixidora de festes. S'inspira de les arts 
escèniques per inventar llibres màgics i fràgils, llibres que cal activar de forma inesperada. 

http://quellesoieauxbaumesdetemps.tumblr.com  

 
Éditions du livre (Frédérique Rusch i Alexandre Chaize) 

Éditions du livre és una editorial independent que publica llibres d’artistes per a nens. La 
poètica de la manipulació del llibre-objecte dialoga amb el seu contingut. La forma del 
llibre és el fons.  

www.editionsdulivre.com   

 
Hernán Ordoñez  

Dissenyador i docent. Li fascina abordar projectes aparentment utòpics i conduir-los a 
resultats rellevants. Viu en un estat de permanent de recerca, fan de l'associació lliure. 
Tipografia com a eina per dissenyar la comunicació, fotografia, música, art, futbol, viatges, 
humor i LEGO són fonamentals per construir el context de la seva activitat. 

 www.hernan.tv  

 
Javier de las Heras Solé  
 
Arquitecte, viu i treballa a Barcelona. Constructor de petits llibres i joguines-objecte. 
www.engawa.es  

 
 Julie Escoriza  
www.julieescoriza.com  /  julieescoriza.tumblr.com  
 Il·lustradora i dissenyadora. Li agrada experimentar, jugar i qüestionar el llibre-objecte, i 
en realitza alguns manualment com a projectes personals. 
 
Laia Jou  
laiajou.blogspot.com  
Artista i il·lustradora. Des de l'espontaneïtat, les emocions i la intuïció, juga amb l'error i 
allò inesperat. Construeix a partir de la taca creant imatges personals, expressives, un 
univers de lògica irracional. 
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http://www.julieescoriza.com/�
http://julieescoriza.tumblr.com/�
http://laiajou.blogspot.com/�


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercè Galí 

Il·lustradora i artista gràfica. En un llibre hi busca una sorpresa, com en un joc de mans o 
un poema. 

www.mercegali.com  

 
 
Pere Ginard  

Il·lustrador, cineasta, alquimista i cofundador i integrant durant més d’una dècada de 
l’estudi multidisciplinar Laboratorium. 

www.pereginard.com  

 
 
Ximena Pérez Grobet  
 
Artista gràfica mexicana radicada a Barcelona. Dissenya i elabora llibres d'artista pel seu 
propi segell editorial Nowhereman Press, així com encàrrecs per a artistes o editorials 
d’arreu del món. Ha exposat la seva obra a Mèxic, Anglaterra, Alemanya, Estats Units, 
Argentina, Itàlia i Espanya. 

www.ximenaperezgrobet.com  
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VENDA D’ENTRADES 
18, 19 i 20 de febrer de 2016 
MUSEU DEL DISSENY, BARCELONA 

 
 
ENTRADA GENERAL*      75 EUR  
ENTRADA GENERAL ANTICIPADA*    67,50 EUR  

 
 

*L’ENTRADA GENERAL permet l’accés durant els tres dies: Conferències i xerrades / Punt de 
Trobada (reserva de 2 entrevistes per presentar el teu book o textos als editors)/ Mercat de 
l’Edició (Exclusiu per editors. Inclou reserva de dues entrevistes amb editors internacionals i 2 
entrevistes amb Centrals de Biblioteques) / Esmorzar amb... ( reserva d’1 plaça per esmorzar amb 
1 dels convidats).   
NOTA: 

 

Punt de trobada, Mercat de l’edició i Esmorzar amb ... , CAL FER RESERVA AL MOMENT DE 
COMPRAR L’ENTRADA GENERAL. Places limitades. Les reserves es faran segons rigorós orde de petició 

 
 
ENTRADA PECHAKUCHA      7 EUR 

 
 

ENTRADA WORKSHOPS* 
  

 MODALITAT A       15 EUR /TALLER 
 Darío Zeruto /Julia Pelletier /Pere  Ginard / Éditions du livbre  
 

MODALITAT B       20 EUR / TALLER 
Serge Bloch / Pietro Corraini  

*L’ENTRADA  PELS WORKSHOPS permet l’accés AL TALLER ESCOLLIT + La conferència de 
cloenda  amb KATE PULLINGER  

 
 
 
VENDA D’ENTRADES A       
www.flicfestival.com 
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