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NOTA DE PREMSA 

       Gratallops, 10 de maig de 2017 

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL PRIORAT: LLICORELLA I POESIA” 

Un llibre que omple un buit literari en una comarca interior catalana no massa 

dotada d’obres que ofereixin un paisatge propi de relats i poemes.  

 

Els autors, Elisa Riera i Miquel Sánchez, amb diversos llibres de poesia publicats, 

s’han sentit atrets pel Priorat i han volgut recollir aquest esperit de comarca mestra en 

l’art del vi. Amb 61 poemes, d’estils diferents, han expressat en el llibre “El Priorat: 

llicorella i poesia”, el missatge de les vinyes prioratines.  

L’Elisa té casa a Poboleda des dels temps del seu avi, mentre que el Miquel és 

barceloní. Els dos han participat els quatre darrers anys en recitals poètics celebrats 

durant la “Festa de la Verema a l’Antiga”, a Poboleda, amb un munt de poemes 

dedicats al vi, la vinya, la llicorella, la terra i el paisatge prioratí.  

Reforçats per aquesta atracció pel Priorat, han dissenyat el present llibre de poesia, “El 

Priorat: llicorella i poesia”, en base a dos components principals. El primer consisteix 

en unes “Elegies d’Escaladei”, poemes dedicats al món monàstic de la Cartoixa; i el 

segon, “Llicorella i vi”, davalla a la terra i al conreu multisecular de la vinya.   

El llibre aplega 61 poemes escrits a raó de la meitat cadascun. Dos autors amb dos 

estils diferents per fer una aproximació poètica al món rural del Priorat, centrat en la 

cartoixa d’Escaladei i el rosari de vinyes escampades pels costers, les feixes i les 

terrasses. I la imatge escrita va acompanyada per la imatge gràfica de 60 fotografies 

de vinyes, pobles, muntanyes, arbres i rius de la contrada.  

 

DIA: Dissabte  27 de maig de 2017 

HORA: 19h 

LLOC: Celler Clos Figueras. C/ de la Font 38, 43737 Gratallops – Priorat 

ACTIVITATS: Presentació del llibre a càrrec dels autors, recital de poesies 

acompanyat de música i copa de vi gentilesa Clos Figueras. 

 

INFORMACIÓ: 977 262 373 – 977 830 217 – info@closfigueras.com 
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