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El temporal ensorra el celler de
Lluís Llach
La teulada de l'edifici, ubicat al Priorat, ha cedit al pes de la neu acumulada
La teulada del Celler Vall Llach, fundat pel cantautor Lluís Llach i situat al Priorat, s'ha ensorrat
aquest diumenge a causa del pes de la neu. A conseqüència del sinistre, la maquinària, les tines i
tot el vi que tenien del 2018, 2019 i 2020 ha quedat destruït.

La maquinària, les tines, el vi del 2018, 2019 i 2020...
Avui se'ns ha trencat el cor en mil trossets, i només esperem poder reconstruir-lo de nou, a poc
a poc, peça per peça. pic.twitter.com/szDpSufyFhhttps://t.co/szDpSufyFh)
(
? Celler Vall Llach (@vallllach) January 10, 2021
(https://twitter.com/vallllach/status/1348259690208239618?ref_src=twsrc%5Etfw)

A les imatges es pot veure com el sostre ha quedat pràcticament esfondrat, i és que el Priorat és
un dels punts on la borrasca Filomena (https://www.naciodigital.cat/noticia/214065/temporaldeixa-catalunya-emblanquinada-carreteres-tallades) s'ha acarnissat més. Ahir ja es registraven
gruixos d'almenys 30 centímetres de neu a municipis com Falset. El celler està ubicat
concretament al centre de Porrera i data del 1881, tot i que es va restaurar l'any 2000. En una
piulada expliquen que aquesta destrucció de l'estoc de vi comportarà "pèrdues significatives", ja
que venien "d'un 2020 molt difícil" i s'havia acumulat més estoc del normal.

l'estoc de vi, a la plaça del poble, conegut com La Final. Al mateix espai havíem recuperat uns
cubs on teníem bótes amb tot el vi del 2019 i no sabem en quin estat estan. Venim d'un 2020 molt
difícil i havíem acumulat més estoc del normal, les pèrdues seran significatives. ??
? Celler Vall Llach (@vallllach) January 10, 2021
(https://twitter.com/vallllach/status/1348234225837887493?ref_src=twsrc%5Etfw)
Afortunadament, el celler s'ha ensorrat durant la nit i tal com explica el mateix Lluís Llach, no "ha
pres mal ningú". A la piulada el cantautor també agraeix la solidaritat mostrada davant l'accident.

Al @vallllach (https://twitter.com/vallllach?ref_src=twsrc%5Etfw) no ha pres mal ningú. Gràcies
per la solidaritat.
? Lluís Llach (@lluis_llach) January 10, 2021
(https://twitter.com/lluis_llach/status/1348259529746767872?ref_src=twsrc%5Etfw)
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