L’ESCRIPTORI COMPARTIT
Un taller d’escriptura coordinat per Muriel Villanueva
a la llibreria Al·lots
Descripció:

Metodologia:

L’escriptori compartit és un taller d’escriptura literària que es nodreix de
projectes personals i alhora els alimenta. Són benvinguts els processos
d’escriptura de llibres de contes i novel·les per a adults o infantils,
poemaris, guions de cinema i textos teatrals, en qualsevol fase de
construcció: a les beceroles, un pèl encarrilats, a mitges, en procés
d’elaboració, de maduració o de revisió. La matrícula és trimestral, però
pots repetir tants cops com vulguis, mentre tinguis entre mans algun
procés de creació literària.

A finals de març, passa per la llibreria Al·lots i deixa una còpia en paper
enquadernada de tot allò que tinguis escrit en referència al teu projecte:
esborranys, escaletes, fitxes, pàgines... Amb això em faré una idea del
camí a seguir i et diré què cal que portis el primer dia de taller. Si encara
no ho tens formalitzat, explica’m per correu electrònic per on creus que
podria anar la cosa i a partir d’aquí podré guiar-te.

Lloc:

Llibreria Al·lots
Carrer del Consell de Cent 266 – Barcelona
Metro Universitat

Calendari:

11 i 25 d'abril
9 i 23 de maig
7 i 21 de juny

Horari:
Preu:

El taller es desenvolupa en sis sessions presencials de tres hores de
durada, en dimarts alterns, en un grup d’entre quatre i sis persones;
l’atenció és per tant personalitzada. Durant aquestes sessions posarem
en comú la feina feta, enviada al grup per correu electrònic, a raó de
20.000 caràcters amb espais per lliurament; aviat veuràs que aprens tant
(o més) aportant la teva visió sobre els altres projectes com rebent
bones idees per millorar el teu. No hi ha apunts; les eines s’envien,
s’expliquen i s’apliquen a demanda i segons les necessitats dels
projectes en joc. Tothom aprèn de tots els processos, el propi i els
aliens.

Si estàs interessat/da en un grup de matins, fes-m’ho saber.

Els cinc dimarts intermedis en què no hi ha classe presencial, estaré
disponible de 17 a 19h per correu electrònic o per xat per tal de
resoldre dubtes o moderar debats.

270€

Contacte: muriel@murielvillanueva.com

dimarts de 17 a 20h.

