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La casa rural PERXE (EL Molar, Priorat) enceta aquesta tardor, a
partir del mes d’octubre, un calendari de caps de setmana que
conviden a viure el Priorat de manera diferent, un maridatge entre
creació i territori, fet a mida de cada protagonista.
En un territori on l’escala dels espais i paisatges físics i humans i els ritmes
que pauten les hores encara mantenen unes relacions equilibrades, volem
convidar-vos a viure una experiència compartida. Volem que l’espai que
tenim en aquest bocí de país encara massa desconegut, sigui un lloc que,
amb el temps necessari i sobretot sense presses, faciliti intercanvis rics i diversos.
Des del PERXE, (on hi ha la biblioteca que acull la seu del Centre Quim
Soler, la literatura i el vi, entitat cultural que organitza activitats que mariden el
món de la literatura i del vi en sentits molt amplis) us oferim un espai i un temps
de trobada entre persones, entre emissors i receptors de llenguatges artístics i
creatius diversos. Prioritzem la literatura per afinitats evidents, però som
tastaolletes de mena en tots els sentits del mot (culinari també) i us proposarem
altres àmbits i altres expressions.
Durant un cap de setmana tindrem una persona convidada amb qui un
grup reduït de persones hostatjades a la casa rural, podran compartir una
estada feta al gust de qui convidem, pensada en cada cas entre convidat i
amfitriona per tal que, amb els participants, ens presenti la seua versió d’allò
que crea i vol transmetre al seu públic, i a qui vulgui conèixer i aprofundir en la
seua obra i en allò que s’hi relaciona.
I també, com ja és vocació del PERXE en els 8 anys que fa que va obrir
les portes, volem presentar-vos de primera mà i en directe un territori per
descobrir o redescobrir.
A la setmana del llibre en català es presentarà el programa durant el
lliurament del premi Núvol de contes, dissabte, dia 8 a les 13.30. El guanyador
del primer premi podrà participar en un dels caps de setmana de PVO
Programa de tardor:
•
•
•

Octubre (5,6,7) - Maria BARBAL (escriptora)
Novembre (2,3,4) - Sílvia ALCÀNTARA (escriptora)
Desembre (30/11,1,2) – Ramon SOLSONA(escriptor)

I per a l’any 2013...
•
•
•
•

Dolors Miquel, poeta;
Josep Cabré, baríton;
Joan Nogué, director de
l’Observatori del Paisatge;
...

•
•
•
•

Manuel Baixauli, escriptor,
Jordi Puntí, escriptor;
Eduard Márquez, escriptor
Xavier Bas, dissenyador gràfic

Podeu trobar els detalls i les condicions a : www.perxe.com/prioratversiooriginal
Per a més informació: Roser Vernet 670 54 44 20

