
El Centre d’Estudis de les 
Garrigues, continuant 
amb la seva tasca de 

difusió de la cultura a la comarca, té 
previst la celebració del 

III Encontre d’escriptors i crítics a les Garrigues a   
Bellaguarda el dissabte 8  d’octubre  de 2016.

En aquesta tercera edició, seguint el projecte 
dels anys anteriors, es pretén  fer i presentar  
noves  anàlisis i aportacions  teòriques sobre 
l’estat de la novel·la catalana actual (2000-2016) 
així com escoltar la veu d’alguns novel·listes, 
siguin garriguencs o no, parlant, en primera 
persona, del seu procés de creació.    
              
L’ objectiu d’aquest Encontre, i dels futurs que hi 
pugui haver, és tant aconseguir crear una nova 
bibliografia històrica i crítica sobre la literatura 
catalana recent, com assolir una millor 
interrelació entre autors i lectors, tenint com a 
motiu principal l’anàlisi i estudi dels diferents 
àmbits literaris (poesia, novel·la, teatre, 
biografia, assaig...),  l’aportació dels crítics en 
aquest terreny i el paper de les editorials, però 
també el coneixement i la difusió del territori 
garriguenc.

Bellaguarda
8 d’octubre de 2016

III
 Encontre 

d’escriptors 
i crítics 

a 
les 
Garrigues

Organitzadors:

Col·laboradors:

Consell Comarcal
de les Garrigues

Ajuntament de
Bellaguarda

Bellaguarda
8 d’octubre de 2016



III
 Encontre 

d’escriptors 
i crítics 

a les 
Garrigues

10.00 h  

10.15 h

10.30 h 

11.00 h 

Benvinguda i presentació. 

A cura de l'Il·lustríssim alcalde de Bellaguarda, 
Jaume Masip, del Sr. President del Consell 
Comarcal, Antoni Villas i del President del 
Centre d'Estudis de les Garrigues, Josep Rubió.

 Àlex Broch: Antecedents (1990-
2005) a la novel·la d'avui. Tendències i títols 
de referència.

Borja Bagunyà: Línies de força en la 
nova narrativa catalana.Propostes d’anàlisi.

Lluís Meseguer i Adolf Piquer: 
Narratives del País Valencià

 Pausa-cafè11.30 h 

12.00 h

12.30 h

13.00 h

13.45h 

14.30 h 

16.30 h

16.50 h

17.10 h

17.30 h

18.00 h 

  Sebastià Portell: Paral·lels que no 
s'ajunten. Narrativa mallorquina del principi 
de  mil·lenni.

  Francesc Pané: Escriure a Ponent.

  Debat

Presentació dels Quaderns de 
Bellaguarda. Poesia catalana avui 2000-2015 
a la balconada de cal Mitjanot.  

 Dinar

  Antoni Dalmau: La novel·la històrica: 
un material en risc de fatiga.

 Anna Villalonga: La novel·la negra 
catalana del segle XXI: un camí transversal des 
de la postmodernitat.

  Antoni Munné Jordà: La ciència-ficció 
al segle de la ciència-ficció.

  Pausa cafè

Miquel Àngel Estradé: Escriure per 
viure, reviure i accedir a  altres vides.

18.15 h 

18.30 h

19.00 h

  Marta Alòs: Processos de creació i 
gèneres narratius.

 Miquel Maria Gibert: La prudència 
narrativa: idees de reraguarda.

  Cloenda de l'acte a cura de la 
companyia Cassigalls de Juneda, amb el recital 
audiovisual El vol dels estornells, espectacle 
sobre el món de l'oli i les seves virtuts.

  Tots els actes es realitzaran al Casal 

Municipal, a excepció de la presentació del 
llibre.

Tots els actes estan oberts al públic en 

general. 

Durant la jornada es podrà visitar 

l’exposició “La Veu de la Terra. Els escriptors 
de la comarca parlen”.

El dinar tindrà un cost de 15€. Per fer la 
reserva, cal posar-se en contacte amb el CEG al 
telèfon 973 142 658 (demaneu per Isidre Piñol) 
o per correu electrònic a info@cegarrigues.cat, 
abans del dia 6 d’octubre.

*

** 

*** 

Programa d’activitats
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