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Setmana de la Cultura Catalana i Diada de Sant Jordi 2014 
 

Els homenatges al filòleg Martí de Riquer, l’actriu 
Julieta Serrano i el periodista i escriptor Manuel 
Vázquez Montalbán seran els eixos centrals  
  

 La Setmana de la Cultura Catalana 2014 tindrà lloc entre el 21 i el 28 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 les 23 hores 
oferint roses, cava i un 10% de descompte al seus clients. Al carrer, una carpa de 
L’Agència Catalana de Turisme oferirà informació als vianants.  

 Homenatges: al periodista i escriptor Manuel Vázquez Montalbán, amb motiu dels deu 
anys del seu traspàs; a l’actriu Julieta Serrano, Premi Gaudí d’Honor 2014 i al filòleg 
Martí de Riquer.    

 Actuacions musicals. El grup de pop els Manel al Museu Reina Sofía, el grup de folk-
rock Copa Lotus a Blanquerna i la cantant de fados Névoa a l’Institut Cervantes.  

 Presentació del Vermut de Reus a Blanquerna i degustació durant tota la Setmana. 

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 2014 (del 21 al 28 d’abril), amb un programa que inclou homenatges, 
conferències, presentacions de llibres, carpa turística, concerts de música i cinema en 
col·laboració amb l’ Acadèmia del Cinema Català i l’Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España. 

Dimecres 23 d’abril, amb la festivitat de Sant Jordi, Blanquerna obrirà les seves portes 
sense interrupció fins a les 23 hores, amb la Noche de los Libros, oferint roses, cava i 
descomptes als seus clients. A l’exterior, l’Agència Catalana de Turisme ubicarà una 
carpa davant de Blanquerna, de 10:30 a 18:00h, on el públic podrà participar en un 
taller de punts de llibre personalitzats 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. Com a novetat,  enguany tindrà lloc la presentació i 
degustació durant tota la setmana del vermut de Reus, ciutat que va veure néixer 
l'arquitecte Gaudí, el General Prim i al pintor Marià Fortuny.  
 
Així mateix es retran diversos homenatges. Dilluns 21 i dijous 24, a les 19 hores, dues 
taules rodones moderades pel periodista Ignasi Riera recordaran la figura de Manuel 
Vázquez Montalbán. A la primera, “Memorias y deseos” intervindran: Daniel Vázquez 
Sallés, periodista i escriptor; Antonio Fraguas “Forges”, humorista gràfic; Francesc 
Salgado, professor de periodisme a la UPF i autor de l’antologia periodística de 
Montalbán; Cristina Almeida, advocada i política; Pepe Martín, actor que llegirà uns 
textos i poemes de Montalbán. A la segona taula rodona, “Entre Manolo i el detectiu 
Carvalho”,  intervindran autors coneguts de la novel·la negra: Lorenzo Silva, Premi 
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Planeta 2012; Empar Fernández, novel·lista i Carlos Zanón, poeta, novel·lista, guionista 
i autor del pròleg d’un dels  volums de l’obra completa de Carvalho.   
 
També es retrà homenatge a l’actriu Julieta Serrano, Premi Gaudí d’Honor 2014, des 
de l’Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (c/ Zurbano, 3) on es 
repassarà la seva prolífica carrera. Es projectaran les pel·lícules: “Entre tinieblas” de 
Pedro Almodóvar, “Cuando vuelvas a mi lado” de Gracia Querejeta, “Carícies” de 
Ventura Pons i “La moños” de Mireia Ros. 
 
El tercer homenatge que tindrà lloc en el decurs de la Setmana serà al filòleg Martí de 
Riquer, un dels mestres indiscutibles de la Filologia a Espanya que va treballar per 
modernitzar els estudis filològics al llarg del segle XX. La Delegació de la Generalitat de 
Catalunya, juntament amb la Universitat Complutense de Madrid, li dedica un sentit 
homenatge acostant la seva vida, el seu magisteri i les seves publicacions al públic 
través d'un recital de música medieval al Centre Cultural Blanquerna, que tindrà lloc 
divendres 25 d’abril a les 19 hores, a càrrec del professor Antoni Rossell.   
 
L’arquitectura també tindrà el seu espai. Dimarts 22 d’abril centrarà l’atenció a 
Blanquerna una taula rodona entorn a la figura de l’arquitecte José Grases Riera, 
barceloní, nascut el 1850, condeixeble de Gaudí. Es va traslladar a Madrid on, entre les 
seves obres, destaquen: l’Edifici de la Equitativa (ubicat al carrer Alcalá amb Sevilla), el 
Palacio Longoria (al carrer Mejía Lequerica), El Gran Teatro (Marqués de la Ensenada), 
els monuments dedicats a Cánovas del Castillo (Pl. de la Marina Española)  o el 
monument a Alfonso XII al Retiro. En aquest acte intervindran: Rafael Manzano Martos, 
arquitecte, Real Acadèmia de Bellas Artes de Sant Fernando;  
Jaume Sanmartí i Verdaguer, arquitecte, director de la Càtedra Gaudí de l’E.T.S.A. a 
Barcelona; Alberto Telleria Bartolomé, arquitecte, investigador Històric membre de 
Ciutadania i Patrimoni; José Miguel Gastón de Iriarte Medrano, arquitecte (Moderador). 
 
En el decurs de la Setmana també hi haurà música i concerts. Per Sant Jordi actuarà a 
Blanquerna el grup de folk-rock Copa Lotus i dilluns 28 d’abril, a l’Institut Cervantes, 
Névoa oferirà un recital de fusió del fado amb altres sonoritats més mediterrànies a 
través del portuguès, el català i el castellà. Estarà acompanyada per Publio Delgado a 
la guitarra portuguesa, i per Mario Mas a la guitarra espanyola. Finalment, el conegut 
grup Manel actuarà dijous 24 d’abril a les 20 hores al Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, edifici Nouvel, Auditori 400.  
  
La Setmana de la Cultura Catalana a Madrid compta amb la col·laboració de les 
següents institucions: Ajuntament de Reus, Instituto Cervantes, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Agència Catalana de Turisme, Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas, Filmoteca de Catalunya, Universidad Complutense de 
Madrid, Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, Cercle Català, AMESDE 
(Asociación de la Memoria Social y Democrática) i La Noche de los Libros.  
 
Més informació: www.ccblanquerna.cat  
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