PRIORAT EN PERSONA – TROBADA AMB ELS AUTORS

Breu nota als autors.
D’entrada volem agrair-vos la vostra presència a l’institut, entenem que no
és fàcil posar-se davant vint-i-cinc o trenta desconeguts que no se sap mai
per on et sortiran.
Els alumnes de 2n de Bat hem dedicat algunes sessions a llegir els vostres
textos, però no tots ni en la mateixa profunditat perquè estem una mica
enfeinats amb això de ser un curs terminal (en el bon sentit de la paraula
això de terminal, que ja comencem a tenir ganes de sortir del niu prioratí i
veure una mica del món que diuen que hi ha més enllà del Coll de la
Teixeta!).
Total, que us hem conegut una mica a través de les paraules, us hem vist
passejar entre oliveres i ceps, visitar els nostres llocs emblemàtics, i també
menjar i beure els nostres productes.
Per la nostra part us podem oferir ben poc perquè això de la creativitat ens
ve una mica gran i perquè la que tenim està fent hores extres intentant
descobrir què caram hem de respondre en les preguntes dels exàmens amb
què els nostres profes ens estan martiritzant aquests dies.
De totes maneres, un grupet d’eixerides companyes ha intentat imitar-vos
una mica i aquest és el “petit tast” que, amb l’aprovació de tots i totes, us
volem oferir:

Nous mots per a l’enciclopèdia literària del Priorat
Cep: monstre ancià caracteritzat per les arrugues i una infinitat de
braços.
Tractor: cercles en moviment sobre munts de fem.
Pàmpol: orelles de Dumbo (personatge molt important al Priorat, de
color gris, que vola, i vigileu que no us caigui un dia al cap!)
Trobador: poeta que millor que no te’l trobis, ocasiona danys i perjudicis,

I fins aquí arriba la nostra aventura, que no estem prou armats per entrar en
batalles literàries, almenys de moment.
Això sí, voldríem fer-vos unes preguntes (les típiques i tòpiques, no us
espanteu!) perquè som curiosos de mena –o directament xafarders, no cal
que ens enganyem-.

Pseudoentrevista als i les escriptors/es
• Per què vas acceptar participar en el projecte Priorat en persona? I
quines expectatives tenies abans de venir?
• Què destacaries d’aquella primera trobada, és adir, què et va
impressionar més, sigui perquè et va agradar o perquè no et va
agradar gens?
• Quin és el primer pensament o la primera imatge que et ve al cap
ara quan sents la paraula “priorat”?
• Després d’aquesta segona trobada, penses que seguiràs vinculat a
aquesta terra d’una manera o altra?
• Hi ha previstes més col·laboracions amb el Centre Quim i Soler?
• Com a “ambaixador/a” del Priorat, quines funcions tens?

Moltes gràcies i a reveure,

Els i les alumnes de 2n de Bat

