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EL TEMA

El tema per aquesta edició és «(RE)INTERPRETAR EL MÓN»: 

La literatura, com la cultura de la qual forma part, llega coneixe-
ments, símbols i valors en clau artística que ens permeten viure 
en societat i bellugar-nos-hi amb confiança. Però, és del tot lícit 
recrear l’herència rebuda. Entre la tradició i la contemporaneïtat 
hi ha un camí d’anada i de tornada que transitem constantment a 
cavall de la (re)interpretació. 

De fet, a la literatura li escau força ser versionada i reversionada. 
Segurament és una bona manera de re-connectar l’herència re-
buda amb les (noves) maneres de fer, de pensar. Es reinterpreten 
arguments, es proven altres estils, s’incorporen nous punts de 
vista, es recreen obres visualment, sí, però cal vetllar que tinguin 
un bri de connexió amb el seu abans, altrament ens arriben  buits 
de significat, inútils. 

Enguany, el Flic 13, posa l’atenció en obres reinterpretadores, te-
nint en compte els diferents gèneres literaris (narrativa, poesia, 
còmic, àlbum i leporello, llibre il·lustrat) que ofereixen un pont per 
tal que les noves generacions re connectin amb els que els fou 
llegat i configurin una cultura amb el passat als peus, el present 
al cor i el futur al vent.  I tot aquest patrimoni donarà forma i fons 
al festival. 

Amb la premissa de (RE)interpretar el món el FLIC 13 us proposa  
re-visitar la literatura a través del seu gènere:

• Narrativa

• Poesia

• Còmic

• Àlbum / Leporello

• Llibre il·lustrat

COM FUNCIONA?

L’OBJECTIU

 1    Detectar a joves il·lustradors amb talent, per fer difusió de la 
seva obra en espais promoguts per el FLIC Festival a nivell nacio-
nal i internacional. 

2    Fomentar la relació entre la literatura i la il·lustració.

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ

Junior: Estudiants de 2n curs de Batxillerat Artístic o 1r de Cicle 
Formatiu d’Il·lustració.

Senior:  Estudiants de 2n curs de Cicle Formatiu d’Il·lustració de 
3r del Grau en Disseny. 



ELS PREMIS

Premi      (categoria junior): Tots els premis s’anunciaran aviat a 
la web del FLIC. 

Premi     (categoria senior): Tots els premis s’anunciaran aviat a 
la web del FLIC. 

Premi      (escola premiada): Tots els premis s’anunciaran aviat 
a la web del FLIC. 

LA RESOLUCIÓ I ENTREGA DE PREMIS

Anunciarem als tres guanyadors del Premi del NETWORK FLIC 
13 i a l’escola premiada al juny de 2023.

En cas de no poder dur a terme l’acte de manera presencial, els 
premis s’entregaran a una cerimònia en línia. 

LA PROPOSTA

Amb aquest marc temàtic, el Premi Network FLIC us convida a 
il·lustrar un fragment d’una obra literaria sobre un suport espe-
cialment escollit per a l’ocasió: una blonda de paper.
Es podrà intervenir en la blonda en tota la seva superficie 
sobre una cara. L’altra cara anirà enganxada sobre un suport 
de cartró. 

EL FUNCIONAMENT

1. El FLIC Festival proporciona a les escoles participants els 
textos i el suport sobre el que es qual es realitzarà l’obra con-
cursant. 
2. Els alumnes s’inscriuen a la web del FLIC. 
3. Les escoles participants envíen les peces a la seu de Tantàgora. 

LA SELECCIÓ

El jurat seleccionarà un màxim de 25 peces entre les que des-
tacarà a 6 finalistes amb menció especial. Entre aquestes obres 
finalistes, el jurat escollirà les 2 obres premiades (una per cada 
categoria). El FLIC farà difusió tant de les peces seleccionades 
com dels seus autors, a través dels mitjans digitals del festival i 
dels col·laboradors del projecte. El jurat també seleccionarà a una 
escola, valorant la feina global presentada. 

COM FUNCIONA?
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Fins al 22 de juliol de 2022

− Confirmació de la participació de l’escola.

Fins al 14 d’octubre del 2022

− Confirmació del nombre exacte d’alumnes participants al

Premi Network FLIC (places limitades). 

− Tramitació del conveni i tramesa del logo de l’escola.

Fins al 21 d’octubre del 2022

− Lliurament del conveni signat.

Fins al 28 d’octubre del 2022

− Pagament de la quota de l’escola i de la participació de cada estu-

diant.

9 de gener a  25 de gener 2023

− Recepció de l’objecte per participar al Premi Network FLIC.

9 de gener 2023

− Publicació de les bases del Premi Network FLIC.

Fins al 23 de març 2023

− Finalitza el termini de recepció de les peces a les oficines del FLIC 

Festival.

Abril de 2023

− Anunci dels seleccionats

Juny - Juliol de 2023

− Lliurament del Premi Network FLIC.

CALENDARI I INSCRIPCIONS

INFORMACIÓ ADDICIONAL

−  L’escola es fa responsable dels costos d’enviament de les pe-

ces al Festival i de la seva posterior recollida.

− Participar al Premi Network FLIC té un cost de 5€ per cadascun 

dels alumnes participants.

− Per cada grup de 25 alumnes, un professor tindrà entrada ge-

neral gratuïta a les xerrades del FLICPRO. A la resta de docents o 

acompanyants interessats us oferim un descompte del 50% sobre 

el PVP de l’entrada. 

− El Festival pot declarar una categoria nula en cas de que no 

s’inscriguin suficients participants.
 

MÉS INFORMACIÓ 
suportflic@tantagora.net

932 135 991

PREMI NETWORK FLIC



S’ha escollit a un jurat específic per premiar a una de les 
escoles participants valorant el treball global presentat. 

Els autors de les obres seleccionades es comprometen a 
participar en totes aquelles activitats de promoció i difusió 
de la seva obra que se’n derivin de la participació al Network 
FLIC. 

El FLIC Festival no es fa responsable dels desperfectes que pu-
guin patir les obres durant la cesió al festival. 

La cessió de les obres seleccionades es temporal, amb una 
duració mínima d’un any. Si el FLIC decideix disposar d’elles 
per més temps, la pròrroga serà sol·licitada a l’escola. Al fi-
nalitzar la seva cessió, les obres seran retornades a l’escola 
de procedència (enviament a càrrec de les escoles). 

Les obres no seleccionades es tornaran abans de finalitzar 
l’13ª edició del FLIC Festival (enviament a càrrec de les es-
coles). 

El premi pot declarar-se desert. 

La participació al Premi Network FLIC suposa 
l’acceptació d’aquestes bases. 

El Premi Network FLIC es dirigeix a estudiants de 2n curs de 
Batxillerat Artístic, 1r i 2n de Cicle Formatiu d’Il·lustració, 3r del 
Grau en Disseny. 

No s’acceptarà cap il·lustració realitzada sobre un suport 
diferent al aportat per el FLIC Festival. Cada participant utilit-
zarà únicament un suport. Els suports no utilitzats hauran de 
ser retornats al FLIC.

No s’acceptaran obres que incorporin referències al seu au-
tor (firmes, notes, pseudònims, etc.)

No s’acceptaran obres que copiïn l’estil d’il·lustració amb el 
que altres autors han representat el mateix personatge.

No s’acceptarà cap il·lustració no inscrita en els terminis in-
dicats (mireu el calendari d’aquest mateix dossier). 

Cada escola rebrà tantes unitats de material com alumnes hi 
hagi inscrits al premi. 
Cada concursant ha d’escollir un dels fragments literaris 
proposats en aquest dossier, prenent nota del codi de text 
escollit (#1, #2, #3, #4 o #5). 

Important! L’escola ha d’assegurar-se de que els 5 textos 
queden representats en la totalitat d’obres que presenta 
la seva escola. D’aquesta manera, cada text haurà sigut 
il·lustrat com a mínim un cop. 

Cada concursant serà identificat amb el número de parti-
cipació que trobarà tant en el objecte a il·lustrar com en el 
paquet que el conté. Haurà d’anotar aquest número a la 
fitxa d’inscripció online, on també apuntarà el codi de text 
que hagi il·lustrat i el model de suport que li hagi tocat. 

BASES DE PARTICIPACIÓ

El jurat que valorarà les peces seleccionarà un màxim de 25 
obres i, entre aquestes, atorgarà una menció especial a les 6 
obres que consideri més rellevants, de les quals 2 rebran el 
Premi Network FLIC (una per cada categoria). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

14

15

16

12

10

https://form.jotform.com/230013975113345
https://form.jotform.com/230013975113345


QUÈ PUC / NO PUC FER?

Sobre quines parts de l’objecte puc in-
tervenir? 
Pots il·lustrar sobre tota la superficie d’una 
cara de la blonda però no pots il·lustrar so-
bre el cartró.

Puc col·locar algun element dins de 
l’objecte? 

No, no pots col·locar cap objecte a sobre 
de la blonda ni del cartró. No es pot doble-
gar ni retallar.

¿Puc afegir/enganxar algun element 
que modifiqui el volum original o con-
torn de l’objecte?

No es pot adherir cap material.

Amb quins materials puc intervenir?

Només pots il·lustrar amb llapis de 3 
gruixos: 7B, HB i 7H.

La il·lustració pot incloure el text origi-
nal? 

No, a la peça no pot apareixer el text origi-
nal, ni total ni parcialment. 

Puc intervenir a l’embalatge en el que 
ens envieu l’objecte? 

No, l’embalatge no pot ser modificat per-
què presenta els codis necessaris per a la 
gestió del concurs. El que sí has de fer és 
anotar a l’etiqueta del sobre el número que 
identifica el text que has il·lustrat. 
 

QUÈ ÉS EL QUE MÉS VALORA EL JURAT A LES PECES 
PRESENTADES?

Els criteris d’avaluació de les categoríes Junior i Se-
nior són:

- Que sigui poètic. Que, més que mostrar, suggereixi. 
- Que complementi el text, que no el descrigui de manera 
literal. 
- Que l’estètica s’allunyi dels canons més extesos. 
- Que no faci referència directe al tipus d’il·lustració amb 
la que el text ha sigut acompanyada a les seves diverses 
publicacions. 

Al Premi Escola es valoraran les peces segons els se-
güents criteris:  

- Qualitat conceptual: Es valora la pertinència del tracta-
ment dels textos il·lustrats.
- Qualitat formal: Es valora l’adequació, la innovació i la 
tècnica emprada en la globalitat de les peces presenta-
des.
- Aportació: El jurat considera quina escola proposa un 
imaginari més innovador i que complementi els textos de 
la millor manera.
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COM HO REBO I COM HO ENVIO?

Rebràs un sobre, amb una base de cartró de 2mm i una blonda 
de paper a dins. La forma de la blonda et tocarà a l’atzar. Al sobre 
consta una etiqueta amb la següent informació: Nom de l’escola, 
categoria i Núm. del participant.

A sobre del full de catró trobaràs una etiqueta on hi consta el nú-
mero de participant que t’ha tocat. No retiris aquesta etiqueta 
ni hi intervinguis. Ha de quedar a la part d’amunt del cartró una 
vegada quedi muntat.

Escolliu un text (mireu la següent pàgina del dossier) i anoteu 
el número que l’identifica a l’etiqueta del sobre. Recorda que et 
sol·licitarem totes aquestes dades quan et registris a la web com 
a participant del premi.

Has d’enganxar la blonda sobre el suport de cartró abans de 
començar a il·lustrar. Recorda que la blonda és molt delicada.

1 2 3

Només s’acceptaran les obres
que compleixin aquests
requisits de lliurament.

Totes aquelles obres que els
incompleixin

seran tornades a les escoles
amb els costos a càrrec seu.

Un cop acabat, registra’t al formulari que trobaràs a AQUEST 
ENLLAÇ i imprimeix el resguard que rebràs al teu e-mail. In-
trodueix la blonda enganxada al cartró al sobre i el resguard 
de la teva inscripció. Envia’ns el paquet a través de la teva escola 
i... sort!
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TEXTOS LITERARIS

TXT#2

“  John Silver el Larg

He fet de l’auca cadascun dels papers,

sóc un llop de mar valent com el Palleter,

m’anomenen el Llarg no sols per l’alçada,

també per la intel·ligència gens tronada.

A pesar de la meua cama de pal

salte i balle com qualsevol xaval.

La crossa es transforma en llarg punyal,

sempre prillosa com del llop: l’ullal.

No hi ha mariner que em plante la cara

que puga contaar-ho: viu amb tara.

Busque tresor d’una illa en un mapa,

no tinc por ni de Gos Negre ni de la negra nyapa.”

Diversos i dispersos versos
 conversos i perversos dels universos 

Josep Ballester
Il·lustracions Paco Giménez

(2013) 

“Pelo de zanahoria, las nalgas apretadas, los talones bien planta-

dos, se echa a temblar en las tinieblas. Son tan espesas que se 

cree ciego. De pronto, un ráfaga lo envuelve como un paño helado, 

para llevárselo. ¿No hay zorros y hasta lobos echándole el aliento 

en los dedos, junto a las mejillas? Por lo visto, lo mejor es precipi-

tarse hacia las gallinas con la cabeza por delante para agujerear 

las sombras. Tanteando, coge el gancho de la puerta. Al ruido de 

sus pasos las gallinas, asustadas, se agitan cloqueando sobre sus 

perchas. Pelo de Zanahoria les grita:

   - ¡Callaos ya, soy yo!”

Pelo de Zanahoria
Jules Renard

Il·lustracions Gabriela Rubio
Trad. Álvaro Abós

(2017)
Media Vaca

TXT#1



TXT#5

“Los icebergs pasan por delante del faro de camino al sur.
Las ballenas pasan por delante del faro de camino al norte.
           ¡Hola!
                 OLA
                       ¡Hola!
                             ¡Hola, faro!”

¡Hola, faro!
Sophie Blackall

Il·lustracions Sophie Blackall
Trad. Mariola Cortés Cros

(2021)
Lata de Sal

TXT#4

No man in an island,
Entire of itself.
Each is a piese of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thine own
Or of thine friend’s were.
Each man’s death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.

John Donne

On va aquesta gent?
Fran Parreño
Gonçal López-Pampló Rius
(2021) 
Animallibres

TXT#3

“It was still night
when It awoke.
It saw this seeing moon,
which was the midwife
keeping watch.”

Sun Moon Star
Kurt Vonnegut

Il·lustracions Ivan Chermayeff
(2016) 

Seven Stories Press

TEXTOS LITERARIS



Magalí Homs 
Directora del FLIC 

Dissenyadora d’interiors formada a l’Escola Eli-
sava, com a realitzadora a tv, vídeo i cinema a 
l’IDEP i màster en arquitectura efímera per la 
UAB. Actualment dirigeix   l’associació Tantàgora i 
n’és la directora de FLIC Festival. Com a ges-
tora ha format part del grup director de la Sala 
d’exposicions Saladestar, així com de l’equip de 
Taleia Cultura

Roser Ros 
Presidenta de Tantàgora 

Pedagoga, narradora i escriptora. Presidenta de 
Tantàgora, professora de la Universitat Ramon 
Llull i Premi Nacional de Cultura (2010). Ha for-
mant diverses generacions de mestres en llen-
gua i literatura, especialment en mediació literària 
i narració de contes. És fundadora i directora de 
la revista Tantàgora. Ha publicat nombroses ver-
sions de contes, però també de pròpia creació. 
Ha comissariat exposicions sobre temes literaris

FORMEN PART DELS 4 JURATS

Ester Farrés Sucarrat
Directora de la Biblioteca Pilarin 
Bayés

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació, 
amb la llicenciatura d’Història i la de Documen-
tació i Informació. Des de l’any 2012 directora a 
la Biblioteca Joan Triadú i, des de l'any 2022, a 
la Biblioteca Pilarin Bayés. En tant que directora 
d’una biblioteca que és central comarcal, desen-
volupa també les funcions de cap de zona de les 
Biblioteques d’Osona.

L’apassiona la literatura infantil i juvenil i forma 
part del col·lectiu 1zonaLIJ, un col·lectiu que ha 
nascut a la comarca d’Osona i que està integrat 
bàsicament per bibliotecàries de la comarca 
d’Osona, l’equip de la llibreria El Petit Tresor de 
Vic i alguna promotora de lectura que ha partici-
pat en les trobades periòdiques que el col·lectiu 
realitza al Petit Tresor.

https://vimeo.com/292354273
https://vimeo.com/292354273
https://wonderphotoshop.es/homepage
https://wonderphotoshop.es/homepage


COL·LABOREN
COM A JURAT

Fotografia ©Tristán Pérez Martín

AMB EL SUPORT DE: 

ORGANIZAT PER: 

www.flicfestival.com

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/festival__flic

#FLICfestival  #networkFLIC #FLIC13

SEGUEIX-NOS!El FLIC Festival està organitzat per Tantàgora Serveis Culturals, una as-
sociació cultural sense ànim de lucre que es dedica a la promoció, la 
difusió i la creació de la literatura infantil i juvenil. El FLIC Festival ha 
estat reconegut amb el segell EFFE de qualitat europea que s’atorga als 
festivals europeus que ofereixen un programa de qualitat amb bona im-
plementació local, nacional i internacional.

COL·LABOREN: 

https://es-es.facebook.com/festivalflic/
https://twitter.com/flicfestival?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://vimeo.com/flicfestival/
https://www.instagram.com/festival__flic/

