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L'obra de Salvador Perarnau
protagonitza el 2n Passeig Literari
per Súria
Ha consistit en un recorregut nocturn a l'entorn del riu Cardener

Lectura de textos del poeta surienc Salvador Perarnau i interpretació musical al passeig del Riu | AjSú

L'obra de Salvador Perarnau va protagonitzar el 2n Passeig Literari per Súria, que va tenir lloc
la nit de divendres 16 de juliol a l'entorn del riu Cardener amb la participació de rapsodes i
músics de la vila. Aquest acte formava part de la commemoració del 125è aniversari del
naixement i del 50è aniversari de la mort del poeta surienc, i també va servir de cloenda a la
celebració del 70è aniversari de la Biblioteca Pública.
El recorregut es va desenvolupar entre el Pla de la Font i la plaça de Sant Jaume, passant pel
pont de Salipota, el passeig del Riu i la palanca de la Fàbrica Vella. Al llarg de l'itinerari es van fer
diferents aturades per a les lectures, recitades per una quinzena de rapsodes i amb
acompanyament de músiques de la seva època, interpretades per un duet d'acordió i tenora.
En el transcurs del Passeig Literari van ser llegides una quinzena de textos (poemes, proses,
retrat i entrevista periodística) que Salvador Perarnau, Mestre en Gai Saber i Fill Predilecte de
Súria, va dedicar al riu Cardener i a altres indrets de la vila, així com a festes, celebracions locals
i altres textos de caire més personal. El recorregut va tenir una durada aproximada d'una hora i
mitja.
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L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Albert Coberó i del fins ara regidor de Cultura,
Miquel Soliva, a més d'altres membres de la corporació municipal.
A l'inici del Passeig Literari, la bibliotecària de Súria, Maria Àngels Alsina, va explicar que els actes
de celebració del 70è aniversari de la Biblioteca Pública "han tingut força ressò", tot i les
dificultats generades per la pandèmia. Al final del recorregut, les persones participants van rebre
un punt de llibre i un díptic amb un poema de Salvador Perarnau, dedicat a Súria.
L'organització de l'acte va anar a càrrec de l'àrea municipal de Cultura i la Biblioteca Pública, amb el
suport de la Comissió Commemoració Perarnau (2021-21) i la Institució de les Lletres Catalanes.
Aquest 2n Passeig Literari per Súria també va servir per estrenar les millores de manteniment
realitzades recentment al passeig del Riu, amb la remodelació de punts de llum i pintat de bancs,
taules i papereres.
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