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Ràdio Falset    19/09/2012 

El vessant humà de la DOQ Priorat al 
llibre "Més enllà del vi" 
Aquesta setmana es distribueix a les llibreries per sortir a la venda Més Enllà 
del Vi_DOQ Priorat. El llibre, com ja usa vam informar, es presentava el passat 
dissabte al Castell de Falset i ahir ho feia al Centre Cultural “El Seminari” de 
Tarragona. L’obra és un exhaustiu inventari de la norantena de cellers de la 
DOQ Priorat i els seus vins, un inventari especial que sorgeix d’un seguit 
d’entrevistes amb les persones que hi ha al capdavant de cada celler. Eduard 
Soler, que juntament amb Sebastiano Alba és autor de l’obra, parlava del 
denominador comú entre la gran diversitat de cellers de Priorat. 

 



Blog GISELA MIRA   -  18/09/2012 

MÉS ENLLÀ DEL VI 
… “La majoria dels pobles del Priorat són amagadissos, no es veuen fins al 
darrer retomb de la carretera. De lluny tots tenen un aspecte deliciós, 
perfectament encaixat en un territori corbat i treballat. De prop, aquesta visió 
bucòlica es trenca per l´existència d´edificacions incoherents, amb materials 
inadequats, accessos mal acabats. L´actualitat als pobles del Priorat reflecteix 
un passat gloriós seguit d’una llarga crisi. Pobles visualment dominats pel 
campanar i cases de diverses alçades, de carrers costeruts i sinuosos, galliners 
de totxana sobre terrats, peculiars ubicacions de contenidors, deixalleries i 
línies de baixa tensió.” … 
 
… “No tot el paisatge agrícola és vinya al Priorat palezoic. L’ametller, arbre 
sofert i patidor. Sovint només es fa visible amb l´esclat de la seva floració al 
gener o febrer quan el blanc s´imposa de sobte sobre tot el territori visualment 
adormit, encara fosc. 
Però la vinya fruit del treball secular, marca el paisatge. Vinyes antigues amb 
ceps retorçats creixent a dures penes en costers pendents i enfosquits pel color 
de la llicorella. Ceps espaiats, invisibles de lluny a l´hivern que miraculosament 
esclaten a l´abril i reverdeixen els vessants a ulls vista. A la tardor, el daurat de 
les garnatxes i el vermell de les carinyenes converteixen el Priorat en un 
paisatge màgic, barroc, esplendorós, amb tants contrastos de colors que 
semblen demanar a crits una pintura o una fotografia, o una plàcida 
contemplació.” … 
 
... “El Priorat té també altres característiques paisatgístiques que, sovint, 
confonen els visitants, que no s’adonen fins després d´una bona estona de ser-
hi i que se´ls revelen  de sobte. El silenci és una d´elles. No es tracta d´un 
silenci opressiu, inert, sinó un silenci viu, ple de matisos produïts pel vent  
escolant-se entre les roques o movent la vegetació, dels cants humils dels 
ocells, del soroll llunyà d´alguna maquinària agrícola, de la remor intangible de 
la vida als pobles, dels campanars,… Un silenci sorprenent per un territori petit i 
humanitzat. Durant la nit sorprèn també la baixa contaminació llumínica, la 
foscor natural, gens opressiva. En tot el temps, però de manera més intensa 
durant les èpoques de calor, captiva una olor basal que combina plantes 
aromàtiques, resines de pi, minerals de les pedres, i ferments de raïm vinificant 
als cellers. Es tracta d´altres valors que, mitjançant l´oïda i l´olfacte, o a través 
de la pell, ajuden a tenir una experiència paisatgística completa” … 
 



Blog Jordi Salas  - 17/09/12 

Més enllá del vi_DOQ Priorat  
El sábado tuve el placer de poder asistir, en el castillo de Falset, al acto de 
presentación del libro Més enllà del vi_DOQ Priorat. 

Este libro, escrito por Sebastiano Alba y su equipo de colaboradores, es más 
que una guia para conocer todos los vinos, bodegas y viticultores de la 
denominación. Es una herramienta indispensable para conocer y saborear el 
vino de esta región. 

Un libro que no puede faltar a ningún amante del vino. 

Salud!  



Editorial Mediterrània 
 

Presentació i tast: MÉS ENLLÀ DEL 
VI_DOQ PRIORAT de Sebastiano 
Alba i Eduard Soler 
El proper dilluns 24 de setembre, a les 19h, es farà la presentació amb tast de 
vins del llibre Més enllà del vi _ DOQ Priorat, en el marc de la 32a Mostra de 
Vins i Caves de Catalunya. L’acte tindrà lloc a la Sala de tast i comptarà amb la 
presència de Jordi Bort, Director General de l’INCAVI, Toni Alcover, president 
de la DOQ Priorat i dels autors.La Mostra se celebra enguany al Pg. Lluís 
Companys de Barcelona, prop de l’Arc de Triomf. La presentació és clourà amb 
un tast de vins del Priorat dels cellers Marco Abella, Clos Mogador i la 
Cooperativa Poboleda. 

MÉS ENLLÀ DEL VI 

Com diu en la presentació Jordi Bort, director general de l’INCAVI, Més enllà 
del vi_DOQ Priorat “no obeeix a un capritx o a una simple llicència creativa” 
sinó que la riquesa d’aquesta obra consisteix a “transmetre vivències, històries i 
experiències, més enllà de les moltes facetes tècniques que envolten el vi de 
Priorat”. 
 
Amb aquest llibre, Sebastiano Alba utilitza el vi com a fil vertebrador per fer un 
homenatge als qui han treballat les terres de vinyes i oliveres, conformant un 
paisatge ple d’una personalitat que s’ha anat configurant durant generacions.  
 
En aquesta obra trobareu la història d’una terra de vins a través d’una acurada i 
exhaustiva guia de tots els cellers de la DOQ Priorat dels quals coneixereu 
molts dels seus secrets. 



PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i 
Oci   -   18/09/2012 

Limonium i Med for Life Communication, empreses ubicades al Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i Oci a Vila-seca, han editat el llibre 'Més enllà del 
vi_DOQ Priorat', que el passat dissabte es va presentar amb els cellers 
d'aquesta denominació d'origen al Castell del Vi de Falset i que aquest dimarts 
s'ha presentat als mitjans de comunicació a Tarragona.  

Es tracta d'una publicació que explica la DOQ Priorat des de les històries dels 
cellers i les persones que els han fet possibles i on el factor humà és 
fonamental, per al que ha estat molt important el treball de camp dels autors, 
que han realitzat entrevistes personals a 94 cellers inscrits en la denominació 
d'origen.  

Dos dels autors, Sebastiano Alba i Eduardo Soler, han explicat que han iniciat 
el projecte centrant aquest llibre en el Priorat perquè és una DO molt singular, 
però que el projecte seguirà amb properes edicions que explicaran la DO 
Conca de Barberà i la DO Terra Alta, ja que el seu objectiu és posar el valor el 
territori i el patrimoni que suposa el sector agroalimentari per a la demarcació.  

Sebastiano Alba ha afegit que el treball s'enfoca segons les persones, ja que 
són el més important que hi ha en la viticultura. "El vi explica històries i cada 
ampolla representa la història d'una forma de viure la vida".  

La presentació ha comptat també amb la presència de Salvador Anton, director 
general del PCT de Turisme i Oci, que ha destacat que la publicació ofereix una 
nova manera de veure i beure el vi per tal que entenem millor la DOQ, el 
territori, el paisatge i les persones que lideren i acompanyen els processos i 
que tenen una voluntat de futur en relació al vi i al territori. "Triar un vi després 
d'aquest llibre implica compartir una experiència vital", ha afegit.  

El Priorat és una DO amb 17.629 hectàrees, 608 viticultors i 580 marques, de 
les que més de 300 es troben a 'Més enllà del vi_DOQ Priorat'. Algunes 
peculiaritats més d'aquest territori són que té més de cinc milions de ceps amb 
una baixa productivitat per any, el que en general dóna una alta qualitat així 
com uns costos de producció també elevats; i que cada 3,3 hectàrrees de vinya 
compta amb una marca de vi, és a dir, amb nombrosos petits productors molt 
arrelats al territori.  



Agència Catalana de notícies  -  19/09/2012  

Un llibre amplia la dimensió cultural i 
econòmica del vi i la comarca del 
Priorat  
 
Tarragona (ACN).- El llibre 'Més enllà del ví_DOQ Priorat', presentat aquest 
dimarts a Tarragona, amplia la dimensió cultural i econòmica del vi i la comarca 
del Priorat. Segons han dit durant la presentació, el model turístic de la zona, 
centrada en l'activitat vinícola, necessita també la mateixa professionalització 
en tots els àmbits que l'envolten. Salvador Anton, director del Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i Oci de Vila-seca, ha assegurat que la comarca no pot 
funcionar només amb un vi d'alta qualitat ja que el model "es tornarà més 
exigent i caldrà potenciar també el paisatge i la gastronomia de la comarca". 
Anton ha valorat la tasca de divulgació que suposa la manera nova de veure el 
vi del Priorat. 

 
Vinetur.htm  - 19/09/2012 

Un libro plasma 94 entrevistas de las 
96 bodegas que concentra DOC 
Priorat  
Madrid | Miércoles 19 de Septiembre de 2012 09:41 Leído: 194 Veces  
 Noticias - Denominaciones de Origen  
 
Cada vino explica una historia y nosotros queríamos escucharla bien, ha 
explicado uno de sus autores, Sebastiano Alba 



Tarragona 21.htm -  20/09/2012 

Un llibre amplia la dimensió cultural i 
econòmica del vi i la comarca del 
Priorat 
El llibre ‘Més enllà del ví_DOQ Priorat’, presentat aquest dimarts a Tarragona, 
amplia la dimensió cultural i econòmica del vi i la comarca del Priorat. Segons 
han dit durant la presentació, el model turístic de la zona, centrada en l’activitat 
vinícola, necessita també la mateixa professionalització en tots els àmbits que 
l’envolten. Salvador Anton, director del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i 
Oci de Vila-seca, ha assegurat que la comarca no pot funcionar només amb un 
vi d’alta qualitat ja que el model “es tornarà més exigent i caldrà potenciar 
també el paisatge i la gastronomia de la comarca”. Anton ha valorat la tasca de 
divulgació que suposa la manera nova de veure el vi del Priorat. 

Els autors del llibre, Sebastiano Alba i Eduardo Soler, han posat en valor el 
treball de camp -amb entrevistes personals celler per celler- fet per donar a llum 
un text que fuig de l’avaluació enològica i posa l’accent en el factor humà, en de 
les persones que treballen i viuen al Priorat. Persones, segons els autors, que 
“lideren processos, que acompanyen aquest lideratge i que tenen una voluntat 
ferma de futur de continuar la relació al vi i al territori” 

A més, ‘Més enllà del vi_DOQ Priorat’ han desgranat també les ombres de la 
comarca amb inversions desproporcionades, fora d’escala per la realitat del 
Priorat, la manca de coordinació per treballar en xarxa i enfortir-se amb totes 
les DO que busquen l’excel·lència del sector agroalimentari. El llibre també 
detecta problemes d’integració paisatgística i l’amenaça del canvi climàtic en 
les vinyes del Priorat.  



Cupatges. Més enllà del vi DOQ Priorat.htm 
25/09/2012 

Més enllà del vi" DOQ Priorat 
 

El llibre repassa les històries personals que hi ha darrera de quasi un centenar 
de cellers de l’única DOQ catalana. 

Ahir a la tarda es va presentar el llibre "Més enllà del vi", en el marc de la 32a 
Mostra de Vins i Caves de Catalunya. L’acte va tenir lloc  a la Sala de tast i va 
comptar amb la presència del Director General de l’INCAVI, Jordi Bort, i del 
president de la DOQ Priorat i dels autors, Toni Alcover. 

Ferran Adrià, que considera el Priorat “una imatge del país i una inspiració”, va 
acceptar prologar l’obra que es capbussa a les arrels d’ “un motor econòmic 
que ha deixat enrere prejudicis i hàbits passats i que s’ha erigit en un dels 
valors més importants de la nostra geografia econòmica”. 

Els cuiners Oriol Castro i Ferran Centelles (ambdós d’El Bulli), conjuntament 
amb la periodista Cristina Jolonch, han beneït una publicació que humanitza el 
món del vi “més enllà dels catàlegs amb dades i més dades”. 

El Priorat contat pels seus protagonistes. Amb aquesta idea matriu com a motor, 
les extraordinàries històries humanes que s’amaguen darrera dels 96 cellers 
inscrits a la Denominació d’Origen Qualificada (DOQ) Priorat han estat reunides, 
entrevista per entrevista, per primera vegada a les XX pàgines del llibre ‘Més 
enllà del vi’ per MedForLife Communication, que inicia el seu camí editorial amb 
aquesta publicació. 

La presentació va concloure amb un tast de vins del Priorat dels cellers Marco 
Abella, Clos Mogador i la Cooperativa Poboleda. 

 



Previa Cellera Balaguer Cervera.htm 
10/09/2012 

Presentació del llibre “MÉS ENLLÀ 
DEL VI_DOQ PRIORAT” 

 
 
El proper 15 de setembre tindrà lloc al Castell de Falset la presentació del tant 
esperat llibre “MÉS ENLLÀ DEL VI_DOQ PRIORAT”, que recull la realitat dels 
vins, dels cellers i dels viticultors d’aquesta Denominació, mes complert i acurat 
fet fins ara. 

Es aquest un projecte ambiciós i alhora indispensable per a conèixer a fons la 
Denominació, els seus cellers, les seves produccions, història i trajectòria, 
identificats un per un, en una edició impecable i espectacular, que es publica 
com a referencia única i excepcional. 

Cala agraïr a Sebastiano Alba i al seu equip el seu esforç amb un resultat 
emblemàtic i alhora necessari com a guía pràctica d’informació totalment 
actualitzada, molt complerta i contrastada directament, amb entrevistes 
personals, que es mostra d’un treball seriós i un estudi únic de la realitat 
vitivinícola de la Denominació.  

Us invitem a conèixe’l. Val la pena. 



2/10/2012  

El conreu de la vinya al Priorat haurà 
d’adaptar-se a final de segle als 
efectes del canvi climàtic 
 

La publicació del llibre ‘Més enllà del vi_DOQ Priorat’ ha posat sobre la 
taula les alarmants conclusions del projecte ACCUA (Adaptacions al 
Canvi Climàtic en l’Ús de l’Aigua) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), que apunta que les més de 60.000 hectàrees de la 
Conca del Siurana –on se situa majoritàriament la DOQ Priorat– 
registraran un augment de la temperatura mitjana (ha marcat 13 graus en 
els últims 25 anys) del 0,4% a l’horitzó de 2030 i un descens de les pluges 
(543 mm) d’entre el 4,7% a l’escenari més benigne i 5,9% en el més sever.  

L’equip que lidera el catedràtic d’Ecologia de la UAB, Jaume Terradas, 
adverteix que, a més llarg termini, a les tres darreres dècades de segle la 
temperatura pujarà entre un 2,4% i un 3,6%, amb 100 mm menys de 
precipitacions en 100 anys (-22,6%) a l’escenari més sever (-16,9% en el més 
suau). 

El catedràtic Jaume Terradas creu que no hi ha marxa enrere: “Veig molt 
escasses, per no dir nul·les, possibilitats de regeneració abans de 2030; potser 
només un desastre econòmic, del tot indesitjable, podria reduir les previsions 
de canvi a l’atmosfera, i potser que ni això, atès que s’han disparat alguns 
processos alarmants com l’acidificació marina, que poden accelerar l’augment 
de CO2”. 

En funció d’aquestes prediccions, avalades també pel Centre d’Investigació 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) els autors del llibre, Sebastiano Alba 
i Eduardo Soler, conclouen que –si no es produeix un canvi d’hàbits total– els 
enòlegs del Priorat s’hauran d’enfrontar a canvis dràstics en el conreu de la 
vinya “amb un avançament d’almenys dues setmanes en el cicle vegetatiu, fet 
que afectarà la fenologia de la planta i la maduració de la fruita”. “En altres DO 
existeixen terres més altes on elevar els conreus i minimitzar els efectes del 
canvi climàtic, però al Priorat l’orografia ho fa impossible”, sentencien. 

Segons aquests especialistes, “els escenaris de canvi climàtic impliquen, a més, 
major recurrència de fenòmens atmosfèrics severs com les pedregades, forts 
vents, gelades curtes però intenses… i una escalada en el risc d’incendis 
forestals”. 



“Les institucions estan col·lapsades per altres problemes que consideren més 
urgents i la seva sensibilitat és menor avui que fa deu anys”, denuncia el doctor 
Terradas. No obstant això, encara hi ha marge per a l’esperança. Els gegants 
del sector vitivinícola espanyol, liderats pel Grup Torres, han presentat aquest 
any un procés pioner a nivell mundial que han batejat com Wineries for Climate 
Protection, que implica accions concretes d’eficiència ambiental en tots els 
processos productius, des del conreu fins l’elaboració i també el transport dels 
vins. 

Com explica la mateixa Mireia Torres Maczassek, directora del celler d’El Lloar, 
a les pàgines d’aquest primer projecte editorial de Med For Life Communication, 
la quarta i cinquena generació de la família Torres està convençuda que el 
respecte al medi ambient “no és una opció, sinó una realitat que ens farà 
millors a tots”. “Hi ha ja un grau de consciència apreciable –exposa Terradas– 
encara no sé si suficient al sector; alguns cellers s’ho prenen seriosament i fa 
temps que hi treballen, per exemple Torres, la tasca del qual segurament ha 
servit més que totes les nostres advertències”. 

 

Vins de Catalunya.htm -  21/09/2012 

MÉS ENLLÀ DEL VI’, LA CARA MÉS 
HUMANA DEL PRIORAT 
El proper dilluns 24 de setembre, a les 19h, es farà la presentació amb tast de 
vins del llibre "Més enllà del vi"  DOQ Priorat, en el marc de la 32a Mostra de 
Vins i Caves de Catalunya. 

Un nou llibre, que defuig de les clàssiques guies de puntuació, repassa celler 
per celler les extraordinàries històries personals que hi ha darrera de quasi un 
centenar d’empreses de la única DOQ catalana. 

Ferran Adrià, que considera el Priorat “una imatge del país i una inspiració”, va 
acceptar prologar l’obra que es capbussa a les arrels d’ “un motor econòmic 
que ha deixat enrere prejudicis i hàbits passats i que s’ha erigit en un dels 
valors més importants de la nostra geografia econòmica”.  

Els cuiners Oriol Castro i Ferran Centelles (ambdós d’El Bulli), conjuntament 
amb la periodista Cristina Jolonch, han beneït una publicació que humanitza el 
món del vi “més enllà dels catàlegs amb dades i més dades”. 

Els compromisos per la millor conservació del paisatge i contra les emissions 
de CO,assignatures pendents a l’horitzó dels cellers. 



07/10/2012  

Un libro explica las historias 
personales que hay detrás de los 
vinos del Priorat  
La obra se titula 'Més enllà del vi' y huye de la evaluación enológica | Sus 
autores, Sebastiano Alba y Eduardo Soler, muestran la cara más humana 
del territorio  

Dar a conocer las historias personales que se esconden detrás de las 96 
bodegas de la única Denominació d'Origen Qualificada de Catalunya, la DOQ 
Priorat. Es el objetivo del libro Més enllà del vi, escrito por Sebastiano Alba y 
Eduardo Soler. Se trata de una obra que huye de la clásica guía de evaluación 
enológica y que pretende descubrir la vertiente humana que existe detrás de 
cada vino. 

Para escribir el libro, los autores han realizado entrevistas a los propietarios de 
cada una de las bodegas. Según explica Sebastiano Alba, "existen historias de 
todo tipo". Alba destaca, por ejemplo, "la experiencia de aquellas personas que 
han pasado toda la vida en las bodegas y que en la actualidad, muchos años 
después, conservan la ilusión y la pasión del primer día". O el caso de las 
bodegas creadas recientemente por jóvenes que se caracterizan por "sus 
ganas, por sus proyectos ambiciosos y por defender el territorio como lo hace 
el payés de toda la vida". 

Alba explica que también han tenido la oportunidad de conocer de cerca 
"proyectos familiares", "bodegas ecológicas" y "cooperativas centenarias". 
Según Alba, el denominador común en todas las historias "es el trabajo de 
cada una de ellas para conseguir elaborar un buen vino". Todo con la "mejor 
sonrisa" y con la "espiritualidad" que caracteriza a cada bodega del territorio. 

La importancia de cuidar el territorio 

La obra se caracteriza también por su profundo compromiso con el medio 
ambiente y la conservación del paisaje. Aunque los autores aseguran que "el 
Priorat es una metáfora del Mediterráneo y un lugar único donde la gente 
quiere su territorio", en el libro también existe una parte crítica. Así, se deja 
constancia de la reducida sensibilidad de las bodegas hacia el paisaje, un 
elemento clave de su negocio. Sebastiano Alba explica que "es como si los 
propietarios de las bodegas tuvieran claro que el paisaje es uno de sus valores 
fundamentales, pero no obran en consecuencia". 



Además, la publicación del libro ha puesto de relieve las conclusiones del 
proyecto ACCUA (Adaptaciones del Cambio Climático en el Uso de Agua) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que apunta "que en 100 años la 
temperatura mediana subirá medio grado y lloverán 100 mm menos, lo que 
afectará a la maduración de la uva y a la producción de las viñas". 

En función de estas predicciones, los autores del libro concluyen que "de no 
producirse un cambio drástico de costumbres, los enólogos del Priorat se 
tendrán que enfrentar a cambios drásticos en el cultivo de las viñas, avanzando 
al menos dos semanas el ciclo vegetativo". 
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