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Docent
Raquel Picolo: Escriptora. 

Professora d’escriptura.

Conductora de clubs de lectura.

Presentació
Quantes maneres tenim d’expressar el que 

vivim, el que sentim, el que pensem, el que 

som? No només els textos autobiogràfics com 

el diari personal, les memòries o l’autoficció; 

també ho podem expressar amb el conte, la 

novel·la, el teatre i la poesia. Parlarem de totes 

aquestes possibilitats, però ens centrarem en 

l’escriptura autobiogràfica narrativa. 

Les escriptures autobiogràfiques, entre la 

confessió, el testimoni, l’opinió, l’experiència, 

la crònica i la reflexió són un territori fascinant 

per transitar, per escriure i llegir. En aquest 

taller us proposo recordar, reviure, rescatar 

petits o grans bocins de vida i escriure’ls. 

Perquè són rellevants i en voleu deixar 

constància, perquè els voleu convertir en 

literatura.

Aquest és un taller per crear textos literaris a 

partir de l’experiència personal.



A qui va adreçat
A qualsevol persona que vulgui millorar 
tècniques d’escriptura.

Objectius
• Aplicar les tècniques narratives a les 

escriptures autobiogràfiques

•  Conèixer la tipologia de textos autobiogràfics: 
el diari íntim, l’autobiografia, les memòries, el 
testimoni personal, l’autoficció.

• Aprendre a escriure un text literari a partir de 
l’experiència més personal.

• Descobrir l’ús de la literatura com a paràbola 
d’un mateix i l’ús de la mentida al servei de la 
nostra veritat.

Metodologia
• Participativa i vivencial.

Contingut
• L’escriptura automàtica i escriptura lliure.

• Tipologia de textos autobiogràfics. Veritat 
i versemblança. Pactes amb el lector. 

• Escriptura sensorial.

• Escriptura emocional.



SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Total hores:  3h.

Dies formació:  17 de setembre de 2019

Horari:  de 16 a 19h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Preu:  30€

Inscripcions fins al 15 de setembre de 2019
(L’aforament del curs està limitat i l’admissió al mateix es 

realitzarà per rigorós ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon.

També podeu formalitzar la inscripció i pagament a 
aquesta formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 

www.orientat.org


