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L’Any Espriu i el fotoperiodisme seran els 
protagonistes de  la Setmana de la Cultura Catalana 
que organitza la Generalitat de Catalunya a Madrid 
  

 La Setmana de la Cultura Catalana 2013 tindrà lloc entre el 19 i el 29 d’abril amb 
diversos actes al Centre Cultural Blanquerna i en altres indrets de Madrid. 

 Per Sant Jordi, Blanquerna obrirà les seves portes sense interrupció fins a mitja nit 
oferint roses i cava als seus clients i amb una carpa de Turisme de Catalunya al carrer. 

 Amb motiu de l’Any Espriu s’organitzaran diverses lectures, teatre i taules rodones.  

 Dues exposicions romandran obertes al públic: Samuel Aranda: la Primavera Àrab  

 i  Fotoperiodistes Girona 2012.   

 Més actes: Homenatge a l’actriu Montserrat Carulla, guardonada amb el Premi Gaudí 
d’Honor 2013; lectura de poemes amb Joan Margarit; conferència amb Vicenç 
Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull; debat al voltant d’Espriu amb Manuel Rico 
(poeta i crític literari), Montserrat Julió (actriu), Ignasi Riera (escriptor); teatre amb l’actriu 
Carme Conesa. 

 Dissabte 27 Concert de les millors Havaneres amb el grup Port Bo. 

 

El Centre Cultural Blanquerna (c/ Alcalá, 44 / www.ccblanquerna.cat), seu cultural de la 
delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid, organitza la Setmana de la Cultura 
Catalana 2013 (del 19 al 29 d’abril), amb un programa que inclou exposicions, 
conferències, presentacions de llibres, carpa turística, concerts de música, teatre i 
cinema en col·laboració amb l’ Acadèmia del Cinema Català i la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de España. 

Dilluns 23 d’abril, amb la festivitat de Sant Jordi, Blanquerna obrirà les seves portes 
sense interrupció fins a mitja nit, amb la Noche de los Libros, oferint roses, cava i 
descomptes als seus clients. A l’exterior, una carpa de Turisme de Catalunya mostrarà 
als vianants un Taller de Roses de Feltre per tal que cadascú pugui confeccionar la 
seva pròpia.  

Aquest any la Setmana de la Cultura Catalana a Madrid compta amb la col·laboració de 
les següents institucions: Institut Ramon Llull, Acadèmia del Cinema Català, Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Col·legi de Periodistes de Catalunya –
Demarcació de Girona-, Diputació de Girona, Gramenet Imatge Solidària, Col·lectiu de 
Fotoperiodistes de Girona, Espacio de las Lenguas Ibéricas, Etxepare Euskal Institutua, 
Instituto Cervantes, Asociación Cultural para la Difusión de los Idiomas, Escuela Oficial 
de Idiomas -Jesús Maestro-, Cercle Català, Catalunya Turisme, AMESDE i La Noche 
de los Libros.  
 
(S’adjunta en pdf el Programa d’activitats de la Setmana) 

http://www.ccblanquerna.cat/
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PROGRAMACIÓ  DE LA SETMANA DE LA CULTURA CATALANA 2013   
 

EXPOSICIONS: 
“SAMUEL ARANDA: LA PRIMAVERA ÀRAB” Fins al 31 de maig. D’entre una selecció de 40 
fotos destaca la de Fàtima al-Qaws sostenint als braços el seu fill Zayed, de 18 anys, qui pateix 
els efectes del gas lacrimogen. Aquesta imatge publicada al The New York Times va guanyar el 
World Press Photo 2012 i forma part d’aquesta mostra on Aranda exhibeix fotos que va captar 
a Egipte, Llívia, Tunísia i Iemen. 

 
“MOSTRA DE FOTOPERIODISTES GIRONA 2012” Fins al 29 d’abril. Organitzada pel 
Col·lectiu de Fotoperiodistes de Girona juntament amb la Diputació de Girona i la demarcació 
de Girona del Col·legi de Periodistes. Vol aprofundir en el món del periodisme de proximitat i 
mostra el treball que al llarg de l’últim any han dut a terme vint-i-set fotoperiodistes gironins. 
 

 

ACTIVITATS: 

Divendres 19 d’abril (20.00 h . Blanquerna) Concert del grup català “Sense Sal”. 

 

Dilluns 22 d’abril (19:30 h. Blanquerna)  

Dilluns de Teatre al CCBlanquerna: Un altre Espriu, si us plau. Lectures dramatitzades de 
diferents textos de Salvador Espriu. Amb les interpretacions Vicenç Miralles, Cristina 
Rodríguez i Ignasi Riera, i amb la col·laboració de Rafa Delgado. Dramatúrgia adaptada per 
Ignasi Riera, Antonio de Paco i Rafa Delgado. Dirigida per Antonio de Paco i produïda per 
Carme Conesa. Espectacle en català. Entrada lliure fins a completar l’aforament.  
 

 

Dimarts 23 d’abril Diada de Sant Jordi  
Al llarg de tot el dia, el Centre Cultural Blanquerna obsequiarà als seus clients amb descomptes 
i roses. Obrirà les seves portes sense interrupció fins a mitja nit amb motiu de La Noche de los 
Libros. A peu de carrer, Turisme de Catalunya ubicarà una carpa de 10.30h a 21.30h amb 
animació musical, on el públic podrà participar en un taller de roses fetes a mà, disposar de 
material informatiu turístic de Catalunya, entretenir-se descobrint la llegenda de Sant Jordi i 
fotografiar-se amb els personatges de la llegenda.  
 

 

Dimecres 24 d’abril  
A les 19:30 h. Recital del poeta Joan Margarit a Blanquerna. Margarit va rebre el Premi 
Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura i el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat 
de Catalunya l’any 2008 per la seva obra “Casa de Misericòrdia”. 
 
A les 19:00h. El Centre Cultural Blanquerna, en col·laboració amb l’Acadèmia de les Arts i les 
Ciències Cinematogràfiques d’Espanya i l’Acadèmia del Cinema Català, organitzen un acte en 
homenatge a la guanyadora del Premi Gaudí d’Honor 2013, l’actriu Montserrat Carulla. Lloc: 
Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya (C. Zurbano, 3).   
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Dijous 25 d’abril a Blanquerna  
A les 18:00h. L’actriu Montserrat Carulla (Barcelona, 1930) presentarà el seu llibre 
autobiogràfic “El record és un pont del passat: Memòries de l’actriu, la dona i la nena”. 
  
A les 19:30 h. Acte dedicat a Salvador Espriu. Conferència a càrrec de Vicenç Villatoro, 
director de l’Institut Ramon Llull: “El mite del jardí perdut: d’Espriu a Rodoreda”  
 

 

Divendres 26 d’abril a Blanquerna: 
A les 18:00 h. Classe Zero, català per a principiants. La Classe Zero és una aula d’iniciació 
adreçada a persones que desconeixen la llengua catalana i que desitgen aprendre-la. Durant 
45 minuts rebran les nocions més bàsiques de la mà de professorat català. 
 
A les 19:30 h. Taula rodona “Recordant Salvador Espriu”  En el centenari del naixement 
d’Espriu, diferents intel·lectuals catalans i madrilenys del món de les lletres i les arts  realitzaran 
una reflexió en veu alta sobre els eixos temàtics de la seva obra. Intervindran: Manuel Rico 
(poeta i crític literari), Montserrat Julió (actriu) i Ignasi Riera (escriptor). 

 
 
Dissabte 27 d’abril a les 20.00 h. Concert d’Havaneres del grup PORT BO a 

Blanquerna. El grup Port-Bo va néixer l’any 1966 a Calella de Palafrugell amb motiu de la 
presentació del llibre “Calella de Palafrugell i les havaneres”.  

 
 
Dilluns 29 d’abril a les 19:30h (Lloc: Instituto Cervantes de Madrid. C. Alcalá, 49) 

Recital de Gerardo Markuleta i Jabier Muguruza en homenatge a Salvador Espriu: “Espriu 
euskaraz mintzo / Espriu parla basc / Espriu habla en euskera”. Activitat en eusquera amb 
subtítols en català i castellà. Més informació al web www.cervantes.es  
 
 

 
Més informació de la Setmana Cultura Catalana 2013: 

www.ccblanquerna.cat    
Twitter i Facebook: @ccblanquerna  
Telèfons Premsa: 91524 10 00/ 02 

http://www.cervantes.es/
http://www.ccblanquerna.cat/

