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SINOPSI DEL LLIBRE “PRIORAT: LLICORELLA I POESIA” 

       

 Gratallops, 10 de maig de 2017 

Llibre de poesia, de 111 pàgines, 61 poemes i fotografies, el qual es dedica 

monogràficament a poemes sobre la comarca del Priorat, les vinyes, el vi i, 

especialment, la llicorella, la roca fragmentada en làmines , pedretes i polsim que 

constitueix la base del sòl de les vinyes del Priorat i que és tan apreciada per la 

qualitat dels  

vins que produeix.  

El llibre incorpora un pròleg del poeta i professor Francesc Parcerisas i un proemi del 

també poeta i professor August Bover.  

L’autoria del llibre és de dues persones, l’Elisa Riera i el Miquel Sánchez, les quals ja 

tenen altres obres de poesia editades. El llibre s’ha estructurat en dos cossos 

principals que són “Elegies d’Escaladei” i “Llicorella i vi” i els autors aporten, 

paritàriament, els seus poemes a cadascuna de les dues parts.  

La coberta està feta per la dissenyadora Eva Núñez, la qual ja ha realitzat altres 

cobertes pels llibres de poesia i història de Miquel Sánchez.  

Per fer més destacables les imatges que incorpora el llibre, s’han publicat a color en 

un suport de paper estucat de 135 grams.  

A la coberta posterior es recullen aquests dos poemes, un de cada autor:  

 
Tendresa als pàmpols,   

petons com gotims.  

Ploraneres de vi,   

ta boca amarada,  

regust d'amor,   

grans de raïm.  

Priorat, terra i roca;  

vinya i vi: 

llicorella i sang dels gotims.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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