
Acompanyament de Processos Creatius LIJ
Si tens una idea per una obra de literatura infantil i juvenil però creus que necessites

acompanyament en el procés de creació t'ofereixo la meva mà:

Intercanvi de
coneixements

teòrics sobre LIJ
segons

interessos.

Taller de
desbloqueig

creatiu.

Seguiment sobre
l'evolució de

l'obra.

Acompanyament
en el treball sobre

la idea i camins
de creació.

Xarxa
d'escriptors/es i

il·lustradors/es en
contacte.

Assessorament
sobre editorials i

el seu
funcionament.

Bibliografia i
corpus d'obres LIJ

segons
interessos.

Storyboard i
propostes de
maquetació.

Flexibilitat
absoluta segons

necessitats.

Trobades
periòdiques a

convenir.



Mirar la literatura com un recorregut de les mans, els peus i l'enginy. Les mans
per amassar amb cura el diàleg entre l'art visual i la paraula escrita, per trobar
maneres diverses d'acariciar el món que ens envolta, notant el tacte de la terra
coneguda a la vegada que els dits modelen noves veus i narracions. Els peus
nus per transitar paisatges salvatges i aventures; camins cap enfora - cap als
altres - i també cap al dins - cap a nosaltres mateixes -. I l'enginy per
transformar, construir, intuir, imaginar, explorar, descobrir, fer giravoltar, jugar i
transgredir. 

Els infants i joves mereixen una literatura de qualitat d'obres singulars i
autèntiques que els permeti elaborar un circuit propi de lectura; un imaginari
íntim i personal, alhora que es teixeix un entramat de complicitats amb els iguals
i els adults amb qui es comparteixen les històries. Per tant, no tot s'hi val,
necessitem una literatura que respecti als seus lectors i lectores i sigui editada,
creada i presentada amb molta cura, llibres amb valor d'obres d'art on totes les
parts gaudeixin d'un poder narratiu d'alt impacte.

Dedicar-se a les LIJ, doncs, es converteix en una tasca seriosament
enjogassada, un compromís d'il·lusió i amor cap a la literatura, la infància i la
cultura.

monicavidalcv@gmail.com


