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El Centre d'Estudis de les 
Garrigues, continuant amb 
la seva tasca de difusió de 
la cultura catalana a la 
comarca, té previst la 
celebració del 4t Encontre 

d'escriptors i crítics a les Garrigues, al Cogul, el 
dissabte 7 d'octubre de 2017.

En aquesta quarta edició, seguint el projecte 
d'anys anteriors, es pretén presentar, fer noves 
anàlisis i aportacions teòriques a la situació del 
teatre català actual (2000-2017).

D'aquesta manera es realitzarà una dissecció de 
gran vitalitat de la literatura dramàtica que 
actualment s'està realitzant arreu dels Països 
Catalans, es posarà de relleu la importància dels 
espais i de la promoció del teatre contemporani, 
però també es podran escoltar la veu d'alguns 
d'aquests dramaturgs parlant en primera persona 
del seu procés de creació.

L'objectiu d'aquest Encontre, i dels futurs que hi 
pugui haver, és aconseguir una interelació entre 
autors i lectors, tenint com a motiu l'anàlisi 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.

Ajuntament 
del Cogul

Ajuntament 
de Bellaguarda

Col·laboradors:



10:00 h

10:30 h

11:00 h 

11:30 h 

  Benvinguda i presentació. 

A cura de la Il·lustríssima alcaldessa del Cogul, Núria 
Civit, del Sr. President del Consell Comarcal, Antoni 
Villas i del President del Centre d'Estudis de les 
Garrigues, Josep Rubió.

 Albert Mestres: 

  Oriol Puig: Balanç crític de la literatura 

dramàtica a Catalunya: descripció, anàlisi de grans 
línies i perspectives.

  Pausa - cafè

Entre el segle XX i el XXI: 

la difícil i atzarosa relació entre text dramàtic i 
escenificació en l´àmbit català.

12:00h : Balanç crític de la 

literatura dramàtica al País Valencià: descripció, 
anàlisi de grans línies i perspectives.

  Emili Baldellou: Panoràmica del teatre a 

Ponent.

 Eva Saumell: Literatura dramàtica en 

femení.

  Debat

 

  Dinar al Centre Recreatiu

Francesc Foguet: Tres entre molts: tria de 

tres dramaturgs representatius.

  Jordi Vilaró: Influxos recents de la 

literatura dramàtica estrangera.

  Àlex Broch: El carrer és nostre o el relat 

sobre les arts escèniques de carrer a Catalunya. 

  Pausa - cafè

  Miquel Maria Gibert: Sense present; el 
teatre entre el passat i el futur.

Ramon X. Rosselló

Salutació d´Àlex Susanna. Presentació dels 

Quaderns de Bellaguarda: Novel·la catalana avui 
2000-2016.

12:30h

13:00h

13:30h

14:00h 

14:30h

16:30h  

16:50 h

17:10h

17:30h

18:00h

18:15h  Núria Casado: Joc de màscares, o galeria 

de miralls: l'escriptura dramàtica com a expressió 
del jo múltiple.

  Visita guiada a les pintures rupestres

 Cloenda de l'acte a cura de la companyia 

Cassigalls de Juneda, amb el recital teatralitzat, en 
clau d'humor, Lo preu de dormir tranquil.

* Tots els actes es realitzaran al Centre 
d'Interpretació de les Pintures Rupestres, a 
excepció del dinar.

**Tots els actes estan oberts al públic en general. El 
dinar tindrà un cost de 15€. Cal posar-se en 
contacte amb el CEG al telèfon 973-142658 
(demaneu per Isidre Pinyol) o per correu electrònic 
a info@cegarrigues.cat

Heu de confirmar l'assistència al dinar abans del 
dia 5 d'octubre. 

*** L'espectacle Lo preu de dormir tranquil està 
basat en textos del cançoner popular i d'autors 
com ara Santiago Rusiñol, Pere Quart, Cassimir 
Ribó, Manuel de Pedrolo, Jaume Subirana, Pau 
Riba, Enric Casasses o Ramon Solsona, entre 
d'altres.

18:30h

19:00h 
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