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Una selecció que el Club del Cep ha escollit per les tardes 
de lectura d’Espriu a l’Ateneu Arenyenc. 
Una tria de vins d’arreu del País  per degustar l’Any 
Espriu.

Ateneu Arenyenc 
12 vins per l’Any  Espriu

1ra. sessió; dijous 4 d’abril de 2013 
Valldegata brut nature Reserva
Vinya Orlina. Empordà 
Petit Bernat. Pla del Bages
Lectures: Laia (fragments). 
Poesia:Cementiri de Sinera 
Pep Quintana

Activitats 

2na. Sessió; dijous 11 d’abril de 2013 
Xarel.lo de Roura. Alella 

Blanc de Seré. Costers del Segre 
Garnatxa vella de l’Empordà i Ranci de Muller de Tarragona.

Lectures. Narracions: Ariadna al laberint grotesc, “Tereseta-que-baixava-
les-escales”. “El meu amic Salom”. “Teoria de Crisant”. “Conversió i mort 

d’en Quim Federal”. 
Poesia: Les hores “Perquè un dia torni la cançó a Sinera”. El caminant 

i el mur: Cançons de la roda del temps, “Cançó d’albada”, “Cançó de 
capvespre”. D’el minotaure i Teseu, “Assaig de càntic en el temple”, 

Miquel Vila
3ra. Sessió; dijous 18 d’abril de 2013 
-Mas Comtal rosat. Penedès 
-Carinyena negre. De la Terra Alta 
-Bag in Box de vi de criança del Montsant
Lectures. Narracions: Ariadna al laberint grotesc “Mort al carrer”, “Glòria 
i caiguda d’esperança trinquis”, “El cor del poble” “Les figuretes de 
pessebre”, “Els subalterns”, “Barris baixos”, “La tertúlia”.
Poesia: Les cançons d’Ariadna, “Entrada”, “Represa”, “Baralla de dos 
cecs captaires” “Presa segura”, “Cançó d’Esperanceta Trinquis”, “Auca 
tràgica i mort de Plem”, “L’Onze de Setembre de 1714”, “Inici de càntic en 
el temple”, “El meu poble i jo”, 
Miquel Colomer

4ta. Sessió; dijous 25 d’abril de 2013 
-Sedó Barceló, negre del Priorat 

-Vinyet, blanc del Penedès 
-Mascaró,  destil·lats

Lectures. Teatre, Primera història d’Esther (fragments). Antígona 
(fragments). Poesia: Llibre de Sinera

Ramon Verdaguer 

Preu per sessió: Socis 3 euros. No socis 5 euros
Organitza l’Ateneu amb la col·laboració del Club del Cep
Inscripció prèvia: ateneu@arenyautes.cat, www.ateneuarenyenc.org, 
tel. 937958336 (deixeu al contestador)


