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Divendres 9 gener 

LAT Cinema: projecció de ‘La distancia más larga’ 
(Veneçuela) 
20:00h 
 
En el marc de la programació LAT Cinema, projecció de La distancia más 
larga, òpera prima de la directora Claudia Pinto i candidata de Veneçuela als 
Premis Goya 2015 en la categoria de Millor Pel·lícula Iberoamericana. 
 
Interpretada per l‟actriu barcelonina Carme Elías, La distancia más larga 
mostra dues cares d‟un mateix país: la ciutat, agresiva i caòtica, i el paradís a 
les muntanyes més antigues del planeta. I a dos protagonistes, una dona i el 
seu nét, en moments vitals oposats.  
 
La distancia más larga ha estat premiada en diversos festivals internacionals 
de cinema, com els de Mont-real, Cleveland i l‟Iberoamericà de Huelva. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Dimarts 13 gener  

Recital poètic i presentació de llibre: ‘La mano del fuego’, de 
Joan Vinyoli                                                                                           
20:00h 

Presentació del llibre La mano del fuego (Editorial Candaya), edició bilingüe 
català/castellà amb 33 poemes imprescindibles de Joan Vinyoli, un dels poetes 
de major prestigi de la llengua catalana al segle XX.   
 
Durant l‟acte, els poetes llatinoamericans residents a Barcelona Nicolás 
Alberte (Uruguai), Yulino Dávila (Perú), Edgardo Dobry (Argentina), Rodolfo 
Hassler (Cuba) i Juan Pablo Roa (Colòmbia) recitaran obres de Vinyoli.  
 
A més de Barcelona, aquest projecte ha estat i serà exportat a altres cinc 
ciutats espanyoles i a cinc països de l‟Amèrica Llatina: Mèxic, Argentina, Perú, 
Veneçuela i Xile, on els poemes de Joan Vinyoli ressonaran en les veus de 
vint-i-cinc poetes llatinoamericans.  
  
Els poemes d'aquesta antologia sobre Joan Vinyoli (1914-1984) han estat 
seleccionats per Jordi Llavina, comissari dels actes del centenari de Joan 
Vinyoli, i traduïts pel poeta argentí Carlos Vitale. 
 
Activitat organitzada per l'Editorial Candaya amb la col·laboració de Casa 
Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure. 
 



Dimecres 14 gener 

Monseñor Romero en el 35è aniversari de la seva mort 
20:00h 
 
Conferència del teòleg Juan José Tamayo en el 35è aniversari de la mort 
d‟Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero, símbol salvadorenc de la 
defensa dels drets humans que va ser assassinat mentre feia missa el 24 de 
març del 1980. Segons ha anunciat recentment el Papa Francesc, Monseñor 
Romero serà beatificat durant aquest any 2015. 
 
Óscar Arnulfo Romero Galdámez (Ciudad Barrios, El Salvador, 15 agost 
1917 – San Salvador, 24 març 1980), sacerdot catòlic salvadorenc, va ser 
arquebisbe metropolità de San Salvador (1977-1980).  
 

Juan José Tamayo és filòsof, teòleg, escriptor i col·laborador en diferents 
mitjans de comunicació. Tamayo està vinculat a la Teologia de l'Alliberament, 
sobre la qual n‟ha publicat nombroses obres.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 15 gener  

‘Et dono la meva memòria’, taula rodona sobre teatre i 
memòria col·lectiva  
20:00h 

 

Amb motiu de l'estrena a Catalunya de l'espectacle argentí Granos de uva en 
el paladar, celebrem una taula rodona sobre teatre i memòria. Hi intervenen la 
periodista Montse Armengou i les dramaturgues, directores i actrius de l'obra 
Susana Hornos i Zaida Rico. 
 

Com generar memòria a través del món del documental i del teatre? Com lluitar 
contra l'oblit i el silenci a través del testimoniatge i la creació? Són algunes de 
les preguntes que es plantejaran en el debat.  
  
Granos de uva en el paladar és un espectacle que enllaça tres històries 
desenvolupades per Susana Hornos i Zaida Rico a partir de tres contes de la 
primera. La història comença poc abans de la proclamació de la Segona 
República espanyola i finalitza en l'actualitat. L'obra mostra el sense sentit de la 
guerra, la dictadura i la injustícia de l'oblit a través de personatges que mai 
apareixeran en els llibres d'història. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
 
 
 
 



Divendres 16 gener 

LAT Cinema: 'Distancia' (Guatemala) 
20:00h 
 
Darrera sessió de la retrospectiva de LAT Cinema dedicada a la filmografia de 
Guatemala. Projecció de Distancia (Guatemala. 75‟. 2011), de Sergio 
Ramírez, la història del retrobament d‟un pare amb la seva filla segrestada per 
l‟Exèrcit vint anys desprès. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Divendres 16 gener 

Concert de tango i candombe amb el ‘Proyecto Afluentes’ 
21:00h 
 
Sandra Rehder, Mario Maeso, Álvaro Pérez i Fulvio Paredes integren el 
Proyecto Afluentes, que ofereix aquest concert de tango i candombe. 

 
El candombe i el tango comparteixen la mateixa arrel africana, però van fer 
evolucions diferents. Van créixer als marges del Río de la Plata i cadascun va 
produir una identitat mestissa i irreverent tot transitant del folklore al jazz. 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Bonaventura Muñoz, 21. Barcelona. 
Entrada: 10€ 
 
Divendres 23 gener 

LAT Cinema: 'La reconstrucción’ 
20:00h 
 
Projecció de la pel·lícula argentina La reconstrucción (89', 2013), dirigida per 
Juan Taratuto i coprotagonitzada per l'actor Diego Peretti. 
 
Eduardo és un treballador obsessiu i eficient de la indústria del petroli que viu 
desconnectat de qualsevol tipus d'emoció. Però la seva rutina solitària es veu 
alterada quan s'ha de traslladar a Ushuaia uns quants dies.   
 
Juan Taratuto és director de pel·lícules de gran repercussió com No sos vos, 
soy yo, ¿Quién dice que es fácil? i Un novio para mi mujer. 
 
La reconstrucción ha estat guardonada com a Millor pel·lícula a la Setmana 
Internacional de Cinema de Valladolid i ha obtingut les distincions de Millor 
actor (Diego Peretti) i Millor guió original pel Premio Sur (equivalent a 
l‟Argentina als Premis Goya espanyols), entre d'altres reconeixements. 
  
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 8€. 50% de descompte presentant en taquillla el carnet d‟Amic de 
Casa Amèrica Catalunya. (màxim 4 entrades per carnet) 
 



Dimarts 27 gener 

Primeres jornades ‘Amèrica és femení’ (1): ‘L’efecte desglaç a 
Cuba’ 
19:30h 
 
El restabliment de relacions entre els Estats Units d‟Amèrica (EUA) i Cuba 
anunciat el passat 17 de desembre pels presidents Barack Obama i Raúl 
Castro obre una nova època per als habitants de l‟illa. 
 
Natalia Bolívar, etnòloga i escriptora descendent del Libertador Simón Bolívar, 
que va participar activament en la Revolució del 1959 tot i que és crítica des de 
fa anys amb el règim cubà, i la seva filla Natalia del Río Bolívar, co-autora de 
diversos llibres sobre religions d‟origen africà a Cuba, ens parlaran de les seves 
vivències i què els hi ha suposat i com han viscut l‟embargament.  
 
Introducció i moderació de l‟acte a càrrec del periodista i politòleg Oleguer 
Sarsanedas. 
 
Presenta l‟acte Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya. 
En la introducció a la sessió es projectarà un missatge enregistrat de la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. 
 
Primera de les quatre sessions de les jornades Amèrica és femení amb 
participació de dones rellevants de la comunitat iberoamericana de nacions que 
exposen la seva perspectiva i experiència sobre temes d'interès global, local i 
social. 
 
Amb el patrocini de la Diputació de Barcelona i l‟Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona. 
Entrada lliure. 
 
 

 
 



Dijous 29 gener 

Primeres jornades ‘Amèrica és femení’ (2): ‘Els 
(in)documentats d’Obama’ 
19:30h 
 
El president dels Estats Units d‟Amèrica (EUA), Barack Obama, sembla 
disposat a finalitzar el seu mandat fent realitat la promesa de regularitzar la 
situació de milions d‟immigrants sense papers, molts d‟origen llatinoamericà. 
Haurà de sortejar, però, la férria oposició dels seus rivals republicans, ara 
majoritaris al Congrès i Senat nord-americans. 
 
L‟equatoriana resident a Washington Cristina Jiménez, una de les fundadores 
i directora de United We Dream, organització de suport als immigrants als EUA, 
abordarà tots els aspectes relacionats amb aquesta iniciativa. Jiménez, inclosa 
en el llistat dels 30 líders joves més importants del país, respondrà a questions 
com: Podrà Obama superar el bloqueig dels republicans? Com veuen des 
d‟United We Dream tot aquest procés? Com canviaren les condicions de vida 
dels milions de persones beneficiades? 
 
Introducció i moderació de l‟acte a càrrec del periodista Antoni Bassas, 
excorresponsal de TV3 a Washington i membre de l‟equip directiu del diari 
ARA. 
 
Presenta l‟acte Jordi Portabella, vicepresident de l‟Àrea Metropolitana de 
Barcelona, patrocinadora de les Jornades. 
 
Segona sessió de les Jornades Amèrica és femení, que tenen el patrocini de 
la Diputació de Barcelona i l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona. 
Entrada lliure. 
 
Divendres 30 gener 

Cinema equatorià: Projecció de ‘Con mi corazón en Yambo’ 
20:00h 
 
LAT Cinema proposa aquest divendres la projecció de Con mi corazón en 
Yambo (140‟. 2011), de María Fernanda Restrepo, documental d‟impacte 
social sense precedents que ha obert un nou cicle en la cinematografia 
ecuatoriana. Con mi corazón en Yambo narra la recerca pels seus pares de 
dos germans adolescents desapareguts a Quito al 1988. 
 
El 8 de gener de 1988, a la capital de l‟Equador, Quito, els germans Santiago 
(17 anys) i Andrés (14 anys) desapareixen en extranyes circumstàncies. Els 
seus pares, Pedro i Luz Elena Restrepo, s‟embarquen en l‟odissea de 
buscarlos. 
 
Pel camí trobaran un Estat disposat a ocultar els fets, una classe política 
indolent, una institució policial criminal... i tot un poble disposat a reclamar la 
veritat. 



Narrat i dirigit per la germana menor dels desapareguts, Con mi corazón en 
Yambo explica amb vertígen la ignomínia i el crim i alhora relata amb tendresa 
l‟heroïsme i perseverància dels que reclamen justícia. 
 
A més de convertir-se en un fenòmen de masses amb 200.000 espectadors, la 
magnitud i la profunditat dels debats que ha obert Con mi corazón en Yambo 
en els ordres polític, social i legal ha trascendit qualsevol altra pel·lícula 
ecuatoriana. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
Diumenge 1 febrer 

‘Simplesmente Jobim’: Repetició del concert homenatge a 
Antonio Carlos Jobim 
18:00h 
 
Repetició del concert celebrat el passat 13 de desembre en homenatge al 
cèlebre compositor brasiler Antonio Carlos Jobim, un dels creadors de la 
bossa nova. Intervenen Anna Luna, Jaume Vilaseca, Víctor de Diego, 
Roberto Faenzi, Curro Gálvez, Danilo Pinheiro, Lania Maia, Menno Marien, 
el Combo ESEM Taller de Músics i el grup Bossalona.  Presenta José Luis 
Sánchez, autor del llibre Antonio Carlos Jobim: La senzillesa del geni. 
 
El passat 8 de desembre es van complir 20 anys de la mort d'Antonio Carlos 
Jobim, geni de la música brasilera qui, amb les seves harmonies innovadores, 
a hores d'ara estudiades en les principals escoles de música de tot el món, va 
influir de forma decisiva en el jazz contemporani.  
 
Jobim és l‟autor de Garota de Ipanema, Desafinado i Corcovado, entre d'altres 
temes universals.  
 
Amb la col·laboració de CaixaFòrum, Taller de Músics, Editorial Leqtor 
Universal, APBC, Cambra de Comerç Brasil-Catalunya i Associação 
Amigos do Brasil.  
 
IMPORTANT 
 
Les persones que tinguin entrada per aquest acte (repartides entre la gent que 
no va poder entrar a l‟anterior concert) tindran accés prioritari a l‟Auditori del 
Caixafòrum fins a les 17:30 hores. Passada aquesta hora, entraran a la sala 
per ordre d‟arribada amb la resta de públic assistent i fins a exhaurir-ne 
l‟aforament. 
 
Lloc: Auditori CaixaFòrum. c/ Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
 



Dimarts 3 febrer 

‘Els precursors de la modernitat’, per Juan Cruz 
19:00h  
 
Cites literàries amb Amèrica. Clàssics literaris i secrets ineludibles és el 
títol que engloba el cicle de conferències concebudes i coordinades per Casa 
Amèrica Catalunya que tindran lloc al CaixaFòrum de Barcelona. Primera 
sessió amb el periodista i escriptor Juan Cruz, que parlarà de Els precursors 
de la modernitat. Per què segueixen sent imprescindibles? 
  
Jorge Luis Borges, José Lezama Lima, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda o 
Alfonsina Storni són alguns dels grans percursors de la literatura 
llatinoamericana. En aquesta sessió ens preguntarem per què continuen com a 
referents per a tants lectors, i de quina manera les seves obres inspiren les 
noves generacions de creadors. 
 
Del realisme màgic a les cròniques urbanes, del modernisme a la cultura pop, 
la literatura llatinoamericana és rica i diversa. En el cicle Cites literàries amb 
Amèrica. Clàssics literaris i secrets ineludibles, ens endinsarem en la vida que 
batega rere les obres dels grans creadors de l'Amèrica Llatina i ens 
preguntarem per què segueixen captivant milers de lectors arreu del món.  
  
Lloc: Auditori CaixaFòrum. c/ Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8. Barcelona 
Entrada: 4€ (50% de descompte per a clients de "La Caixa" i titulars del carnet 
d‟Amic Casa Amèrica Catalunya) 

 
Dimecres 4 febrer 

Debat: ‘Tintes carregades: humor i còmic en temps de 
còlera’  
20:00h 
 
El recent atemptat contra la revista Charlie Hebdo a París, a més de sacsejar 
les consciències de tothom, ha obert el debat sobre la limitació de llibertats com 
ara la d‟expressió a canvi d‟un presumpte blindatge contra aquesta mena 
d‟accions terroristes. El tarannà transgressor i irreverent del món del còmic i les 
històries gràfiques pot resultar-ne un dels principals perjudicats per les noves 
mesures de seguretat global que s‟anuncien.  
 
Se‟n parlarà de tot plegat al col·loqui „Tintes carregades: humor i còmic en 
temps de còlera‟ amb el periodista, guionista de còmics, escriptor i 
presentador televisiu argentí Juan Sasturain; l‟escriptor català Andreu Martín i 
el creador d‟històries gràfiques argentí Horacio Altuna.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 



Dijous 5 febrer 

Debat: La memòria i els Museus de la Memòria 
20:00h 
 
Taula rodona sobre la memòria col·lectiva i el paper dels Museus de la 
Memòria amb Rubén Chababo, director del Museu de la Memòria de Rosario 
(Argentina), Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial Democràtic de 
Catalunya, i Xavier Antich, professor titular d‟Història de les Idees Estètiques a 
la Universitat de Girona (UdG). Modera Antoni Traveria, director general de 
Casa Amèrica Catalunya. 
 
El Museu de la Memòria de Rosario (Argentina), fou fundat el 1998 per 
promoure l‟accés al coneixement i la investigació sobre la situació dels drets 
humans i la memòria social i política a la regió, al país i a Llatinoamèrica. El seu 
director, Rubén Chababo, és a Barcelona per compartir amb especialistes 
catalans els temes dels processos de memòria, el lloc que ocupen els 
anomenats Museus de Memòria i els dilemes de la representació. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 6 febrer 

LATcinema: Documental ‘La verdad bajo la tierra. 
Guatemala, el genocidio silenciado’  
20:00h 
 
Projecció del documental La verdad bajo la tierra. Guatemala, el genocidio 
silenciado, de Miquel Dewever-Plana, fotoperiodista guardonat al 2012 amb 
el Premi Joan Alsina de Drets Humans que concedeix Casa Amèrica 
Catalunya. El film narra el genocidi succeït a Guatemala als anys 80, amb més 
de 200.000 morts, el 84% dels quals pertanyents a l‟ètnia maia. 
 
En un context de por i amenaces, el fotògraf Miquel Dewever-Plana va 
treballar durant anys documentant el procés d‟exhumació i recollint el testimoni 
de nombroses víctimes guatemalenques tot contribuint a la recuperació de la 
memoria i a la dignificació de les víctimes del genocidi.  
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Divendres 6 febrer 

Jazz: concert del trompetista cubà Carlos Sarduy  
21:00h 
 

El cicle Hamaques de música popular i tradicional llatinoamericana presenta al 
reputat trompetista i percussionista cubà Carlos Sarduy, que ofereix el concert 
de jazz Carlos Sarduy New Experience acompanyat per Dany Noel i Abel 
Marcel al baix i piano respectivament i amb la cantant Martinah, del grup Ojos 
de Brujo com a artista convidada. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Girona


Carlos Sarduy va néixer a l'Havana i toca la trompeta des dels 4 anys. Amb 
només 19 anys va publicar el seu treball en solitari Charly en La Habana, on hi 
col·laboren Chucho Valdés, Germán Velazco, Amadito Valdés, Teresa García 
Caturla i Roberto Carcasses entre altres.   
 
Amb Ojos de Brujo, al 2008 Sarduy guanya un Premi Grammy Llatí amb el disc 
Techarí. Al 2010 participa en el disc El Último Trago al costat de Chucho 
Valdés i Concha Buika, treball que també va obtenir un Grammy Llatí. Sarduy 
ha tocat en els festivals i escenaris més importants d'Europa, Àsia i Amèrica i la 
seva trompeta s‟escolta a les bandes sonores de pel·lícules com Chico i Rita, 
La piel que habito i Los hijos de Buenavista. 
 

Concert amb el suport de Royal Sonora Live. 
 
Lloc: Parc Sandaru. c/ Bonaventura Muñoz, 21. Arc de Triomf. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 
Dissabte 7 febrer 

Guillermo Anderson (Hondures) en concert 
21:30h 
 
Concert del cantautor Guillermo Anderson, una de les figures indiscutibles del 
panorama musical d‟Hondures i Ambaixador Cultural del seu país arreu del 
món. Aquest concert del cicle Hamaques de música popular i tradicional 
llatinoamericana forma part del 20è Festival BarnaSants. 
 
Des del port caribeny de La Ceiba, Guillermo Anderson fusiona ritmes 
tradicionals de l'ètnia garífuna com ara la parranda o la punta amb altres més 
coneguts del Carib.  
 
La influència d‟aquest músic a Hondures la mostra el fet que el seu tema En mi 
país és considerat tot un himne nacional alternatiu. Tanmateix, les seves 
cançons per a nens es canten a les escoles públiques. 
 
Lloc: La Violeta de Gràcia. c/ Maspons, 6. Vila de Gràcia. Barcelona 
Entrada: 3€ 
 
Dimarts 10 febrer 

Les claus del ‘boom’ llatinoamericà, per Santiago 
Roncagliolo 
19:00h 

 
Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o Guillermo 
Cabrera Infante van formar part de l'anomenat 'boom', un fenomen editorial i 
cultural que va situar la literatura llatinoamericana en primera línia mundial. En 
aquesta sessió, l‟escriptor i periodista Santiago Roncagliolo analitza les claus 
de l'èxit d'aquesta generació d'escriptors, dels quals en coneixerem les seves 
vides, les seves obres i la seva relació amb Barcelona.  
  



Segona sessió del cicle Cites literàries amb Amèrica. Clàssics literaris i 
secrets ineludibles.  
  
Lloc: Auditori CaixaFòrum. c/ Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8. Barcelona 
Entrada: 4€ (50% de descompte clients "la Caixa" y carnet Amic Casa Amèrica 
Catalunya) 
 
Dimecres 11 febrer 

Colòmbia: Narrativa actual i novel·la negra 
20:00h 
 
Les notícies sobre Colòmbia ocupen els titulars dels diaris, però no són pas 
l‟única realitat d‟aquest país. N‟hi ha una altra, plena de vida i d‟esperança, de 
zones fosques que la literatura il·lumina. L'escriptora i els escriptors colombians 
Laura Restrepo, Sergio Álvarez i Gustavo Forero, també director de 
Medellín Negro, parlen sobre la novel·la actual colombiana.  
 
Temes crucials com la violència, l'espai urbà, l'intimisme i noms contundents 
com Jorge Franco, Mario Mendoza o Santiago Gamboa seran abordats en 
aquesta sessió de l‟off de BCNegra. 
 
Modera Paco Camarasa, comissari de BCNegra 2015 i llibreter. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

 
 

 
Dijous 12 febrer 

Presentació de llibre: 'Còndor. El pla secret de les dictadures 
sud-americanes' 
19:30h 
 
Joao Pina, autor del llibre; Baltasar Garzón, magistrat jutge; Lepoldo Blume, 
editor, i Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya, 
intervenen en l'acte de presentació del llibre fotogràfic Còndor, el pla secret 
de les dictadures sud-americanes. 



 
El llibre és un tribut a la memòria de les víctimes del Pla Còndor, l'operació 
militar secreta instituïda el 1975 per sis països llatinoamericans, governats en 
aquell moment per dictadures militars d'extrema dreta, per eliminar l'oposició 
política. Aquest pla va resultar en els assassinats extrajudicials 
d'aproximadament 60.000 persones. 
 
El llibre, editat en rigorós blanc i negre, té un pròleg de l'escriptor i periodista 
Jon Lee Anderson i un epíleg del mateix jutge Garzón. És d'alguna manera 
un sentit epitafi per a les persones, les vides de les quals van ser esborrades 
en secret; els seus cossos es van fer desaparèixer i, de vegades, la seva 
mateixa existència va ser posada en dubte. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 13 febrer 

LAT Cinema: Documentals sobre el poble maputxe (Xile) 
20:00h 
 
Com és costum, Casa Amèrica Catalunya acull una selecció documental del 
Festival de Cinema de LEBU (Xile), enguany en la categoria de Curtmetratge 
Documental Pobles Originaris. Projecció, en dues sessions, de documentals 
finalistes sobre el poble maputxe. 
  
20:00h  Vida, lucha y muerte, de Víctor Mendoza Collio (durada 54') 
  
21:00h  Petu Weicalejiñ Ñi Mojeleal Ta Inciñ Ka Taiñ Mapu (Lluitem per 
assegurar la vida a les nostres terres), dirigit per l'Escola de Cinema i 
Comunicació Maputxe de l’Aylla Rewe Budi (durada 65') 
  
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175, Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Diumenge 15 febrer 

LAT Cinema: projecció de ‘Mercedes Sosa, La Voz de 
Latinoamérica’ 
20:00h 
 
Projecció de Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, de Rodrigo H. Vila 
(Argentina, 2013, 93‟, VO anglès, castellà, italià, francès i portuguès, subtitulat 
en castellà) en el marc de LAT Cinema, programació dee cinema de Casa 
Amèrica Catalunya, i formant part del Documental del Mes de Paral·lel 40. 
 
Quan l‟any 2009 va morir la cantant de folk argentina Mercedes Sosa, l‟Amèrica 
Llatina va perdre una gran veu als escenaris, però sobretot va perdre una veu 
valenta en les protestes contra les injustícies. Sosa, membre del Manifiesto del 
Nuevo Cancionero, va rebre moltes amenaces de mort i va ser exiliada pel 
règim militar als anys 80. 
 



En aquest retrat de Sosa, el director ens mostra el seu fill Fabián explorant el 
llegat de la seva mare mentre parla amb familiars, amics i companys de 
professió i visita els llocs més emblemàtics de la seva vida, alhora que en 
veiem les entrevistes, actuacions i records més personals.  
 
Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica és un viatge íntim al món de 
Mercedes Sosa, la dona, l‟artista i l‟activista. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175, Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Dimarts 17 febrer 

II Jornades d’Arqueologia (1): Mèxic, arqueoacústica i 
Patrimoni de la Humanitat 
19:00h 
 
Casa Amèrica Catalunya impulsa les II Jornades d’Arqueologia, fòrum de 
reflexió i anàlisi de temes sensibles sobre la protecció i gestió del Patrimoni 
Cultural a l‟Amèrica Llatina. 
 
19:00h. L’Arqueoacústica a Mèxic. Sons atrapats en el temps, per Alex 
Guerra Tena, historiadora, arqueòloga i escriptora. 
 
Picar de mans davant de la piràmide de Kukulcán i escoltar el ressò transformat 
en el grinyol d'un quetzal; passejar per la pista del joc de la pilota a Chichén 
Itzá i comprovar en xiuxiuejar un secret com se l‟escolta a una distància de cent 
metres; escoltar com el vent passa pels cilindres lítics tot ressonant com un 
agut xiulet a les velles ruïnes de Tulum; admirar les pintures dels músics de 
Bonampak, o esfereïr-nos amb els gralls dels xiulets-granota de Yaxchilán i els 
xiulets de la mort trobats entre les ruïnes de Mazatéptl... Són meravelles 
tancades a les velles pedres d'aquests exponents megalítics del passat mexicà, 
els ressons i reverberacions dels quals són estudiats per l‟arqueoacústica. 
 
Alex Guerra també presentarà les darreres i espectaculars troballes de dos 
frisos maies a Guatemala. 
 
20:30h. L’herència de Mèxic al Patrimoni Mundial de la Humanitat, per 
Amílcar Vargas, arqueòleg especialista en Patrimoni Mundial. 
 
Mèxic és el primer país americà i el sisè mundial amb més indrets declarats 
Patrimoni Mundial de la Humanitat. Hi destaquen centres històrics com els de 
Ciutat de Mèxic, Morèlia, Oaxaca, Puebla o Zacatecas; zones arqueològiques 
como Chichen Itzá, Tajín, Monte Albán, Uxmal, Palenque o Paquimé; i parcs 
nacionals com Sian Ka‟an, El Vizcaíno, Gran Desert del Pinacate i el Santuari 
de les Papallones Monarca. Patrimonis de la Humanitat que impliquen el 
reconeixement de la seva vàlua universal excepcional i el compromís de l‟estat 
mexicà per a la seva conservació. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 



Dimarts 17 febrer 

‘Crònica d’Amèrica. Ni nova ni gringa’, conferència de 
Fernando Iwasaki 
19:00h 

  
L‟escriptor i historiador peruà Fernando Iwasaki aborda en la seva intervenció 
Crònica d’Amèrica. Ni nova ni gringa les cròniques imprescindibles per 
entendre l‟Amèrica Llatina. Tercera sessió del cicle Cites literàries amb 
Amèrica. Clàssics literaris i secrets ineludibles. 
 
L‟Amèrica Llatina és territori de grans cronistes: Elena Poniatowska, Tomás 
Eloy Martínez, Carlos Monsiváis o Gabriel García Márquez. Una tradició que 
continua amb Juan Villoro, Martín Caparrós, Alberto Salcedo Ramos o Leila 
Guerreiro i que ens remet a un continent divers i ric en històries i cultures.  
 
Lloc: Auditori CaixaFòrum. c/ Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8. Barcelona 
Entrada: 4€ (50% de descompte clients "la Caixa" i titulars del carnet d‟Amic 
Casa Amèrica Catalunya) 
 
Dimecres 18 febrer 

II Jornades d’Arqueologia (i 2): L’impacte del Ral·li Dakar 
en el Patrimoni Cultural i Natural llatinoamericà 
19:30h 
 
Darrera sessió de les II Jornades d’Arqueologia. La professora especialista 
en didàctiques específiques, museus i espais naturals Rosario Orellana 
aborda L’impacte del Ral·li Dakar en el Patrimoni  Cultural i Natural de 
l‟Amèrica Llatina. Modera Alex Guerra, arqueòloga, historiadora i escriptora. 
 
Al 2013, el Ral·li Dakar va deixar, al seu pas per Atacama, Xile, un 44,5% dels 
jaciments arqueològics destruïts, incloent-hi alguns geoglifos. La competició ha 
provocat, especialment a Xile, l‟Argentina i Bolívia, greus perjudicis per a les 
comunitats que viuen en les àrees per on hi ha transcorregut.  
 
En edicions anteriors, les protestes al Perú i l‟Equador van aconseguir que 
aquesta prova esportiva eviti aquests dos països. Enguany, el ral·li ha travessat 
zones sensibles de l‟Argentina, Xile i Bolívia tot i la controvèrsia generada.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 19 febrer 

Històries dels carrers de Medellín: una aproximació als 
‘pelaos’ 
20:00h 
 
Presentació de la novel·la Kalimán en Jericó (Bambú, 2014) amb 
intervencions del seu autor, Àngel Burgas; l'escriptor Jordi Sierra i Fabra; 
l'actor Xavi Sais i l'editor Jordi Martín.  



Identitat, conflicte social i projecció de futur convergeixen en aquesta novel·la 
que neix arran del viatge que el seu autor, l'Àngel Burgas, va realitzar a la 
ciutat colombiana de Medellín convidat per la Fundació Taller de Lletres de 
Jordi Sierra i Fabra.  
 
En aquesta primera sessió de Parchate a Medallo, cicle d‟activitats paral·leles 
a l'exposició Medellín 2 mirades, comptarem amb testimonis dels anomenats 
pelaos, els nois del carrer d‟aquesta ciutat colombiana, i amb imatges i sons 
sobre aquesta crua realitat.  
 

L'actor Xavi Sais, de la companyia Els Joglars, llegirà fragments de la novel·la. 
 
Activitat realitzada amb la col·laboració de la xarxa de les Biblioteques de 
Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 20 febrer 

Concert d’Edgardo Cardozo (Argentina) 
21:00h 
 
El polifacètic compositor, guitarrista i cantant argentí Edgardo Cardozo 
presenta en concert el seu darrer disc, titulat 6 de Copas. Aquest és el primer 
cop que aquest prestigiós músic actua a Barcelona, en el marc del Festival 
BarnaSants i del cicle Hamaques de música popular i tradicional 
llatinoamericana. 
 
Edgardo Cardozo forma part d'un col·lectiu de cantautors que es proposa 
"apostar per la diversitat del format cançó". I explica que "fem músiques que no 
són fàcils el primer cop que s‟escolten.  Només amb el pas dels anys 
aconseguim una referència, una marca que és el nostre propi nom,doncs no 
entrem en cap altre categoria". 
 
Lloc: Sala Luz de Gas. c/ Muntaner, 246. Barcelona 
Entrada: 12€ 
 
Dimarts 24 febrer 

‘Bolaño i més enllà: Present i futur de la literatura 
llatinoamericana’, per Dunia Gras 
19:00h 
 
Última sessió del cicle Cites literàries amb Amèrica. Clàssics literaris i 
secrets ineludibles, coordinat per Casa Amèrica Catalunya, amb Dunia Gras, 
professora de Literatura Hispànica de la Universitat de Barcelona, que parla de 
Bolaño i més enllà: Present i futur de la literatura llatinoamericana. 
 
Després de la seva mort prematura, l‟escriptor xilè Roberto Bolaño ha 
esdevingut un autor de culte, admirat i llegit arreu del món. Amb l'anàlisi de la 



seva literatura, ens endinsarem en les obres d'altres grans creadors de la seva 
generació i transitarem pels darrers camins i tendències literàries del continent.  
 
Lloc: Auditori CaixaFòrum. c/ Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8. Barcelona 
Entrada: 4€ (50% de descompte clients "la Caixa" i titulars del carnet d‟Amic 
Casa Amèrica Catalunya)  
 
Dimarts 24 febrer 

‘Gabriel García Márquez i el laboratori de Cien años de 
soledad’, per Fernando Iwasaki 
19:00h 
 
Amb la confèrencia Gabriel García Márquez i el laboratori de Cien años de 
soledad, l‟escriptor i historiador peruà Fernando Iwasaki analitza els referents 
literaris i estètics i les experiències vitals que van marcar el batec d‟una de les 
grans novel·les de tots els temps.  
 
Primera sessió de Materials de ficció. Què va inspirar les grans obres de la 
literatura llatinoamericana?, cicle coordinat per Casa Amèrica Catalunya  que 
té lloc al CaixaFòrum de Tarragona. 
 
Va viure realment el coronel Aureliano Buendía? Existeix algun Macondo? Com 
van ser les muses de Neruda? Es va trobar Cortázar, per casualitat, amb la 
Maga? En el cicle Materials de ficció. Què va inspirar les grans obres de la 
literatura llatinoamericana? intentarem descobrir quins llocs, circumstàncies i 
persones van inspirar les grans obres de la literatura llatinoamericana i de 
quina manera la ficció es nodreix de la realitat i la transforma.  
 
Lloc: CaixaFòrum Tarragona. c/ Cristòfol Colom, 2. Tarragona 
Entrada: 4€ (50% de descompte per a clients de "La Caixa" i titulars del carnet 
d‟Amic Casa Amèrica Catalunya) 

 
Dimecres 25 febrer 

LAT Cinema: ‘Filmem a Colòmbia amb Abbas Kiarostami’ 
20:00h 
 
Projecció dels Millors Curtmetratges del taller Filmant a Colòmbia amb Abbas 
Kiarostami, celebrat fa un any. Després de l‟èxit de l‟experiència colombiana, 
Kiarostami repetirà aquests tallers a Barcelona del 27 de febrer al 10 de març. 
Dos dies abans que comencin, projectem el millor de l‟experiència a Colòmbia. 
 

Black Factory Cinema va realitzar el març de 2014 el Primer Taller Pràctic 
d‟Autors Filmando en Colombia con Abbas Kiarostami amb participació de 
joves autors colombians i de Veneçuela, Polònia, Xile i Equador. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175, Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 



Dijous 26 febrer 

Novel·la i assaig en el Mèxic d’avui, amb els escriptors 
Guadalupe Nettel i Luigi Amara 
20:00h 
 
Diàleg sobre Novel·la i assaig en el Mèxic d’avui amb els escriptors d‟aquest 
país Guadalupe Nettel, guanyadora del Premi Herralde de Novel·la 2014, i 
Luigi Amara, finalista del Premi Anagrama d‟Assaig 2014. En parlen amb el 
també escriptor mexicà Juan Pablo Villalobos. 
 
Tots dos autors també presentaran els seus darrers llibres: Después del 
invierno, de Guadalupe Nettel, i Historia descabellada de la peluca, de 
Luigi Amara. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 26 febrer 

Concert de Papa Orbe & Los Turpiales Sabaneros (Colòmbia) 
21:30h 
 
El cicle de música popular i tradicional llatinoamericana Hamaques presenta a 
Papa Orbe & Los Turpiales Sabaneros en un concert de cúmbies, porros i 
gaites del Carib colòmbià. 
 
Motivat pels records de les músiques que a Colòmbia sempre han estat la 
banda sonora de les llars, bars, sales de ball, botigues i transport públic, el 
músic cubà Papa Orbe reuneix 9 músics afincats a la ciutat de Barcelona per 
donar vida a un repertori representatiu d‟aquest univers sonor.  
 
Papa Orbe ha viscut més d'una dècada a Colòmbia i ha enregistrat tres discos 
amb artistes de la talla de Totó La Momposina, Sidestepper, Lisandro Meza, 
The Latin Brothers, Pacho Sumac o Lumbalú.  
 
Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius. Plaça Anna Frank s/n. Barcelona 
Entrada: 10€ (taquilla) ; 8€ (anticipada) ; 5€ (Amics CAT i Amics Casa Amèrica 
Catalunya) 
 
Divendres 27 febrer 

LAT cinema: estrena de ‘Roque Dalton, ¡Fusilemos la noche!’ 
20:00h 

 
En el 40 aniversari del seu assassinat, estrena del documental dedicat a Roque 
Dalton, poeta i revolucionari salvadorenc. Roque Dalton, ¡Fusilemos la 
noche! (2013, 86‟) ha estat dirigit per l‟austríaca Tina Leisch, coneguda pels 
seus projectes de cinema, literatura i teatre experimental al voltant de conflictes 
socials.  
 



El títol del documental evoca el poema de Dalton, Aída fusilemos la noche. 
Sentenciat a mort per les dictadures salvadorenques, Dalton es va exiliar a 
Mèxic, Txecoslovàquia, Àustria, Guatemala i Cuba, on el govern revolucionari li 
va oferir un espai a la Casa de les Amériques de L‟Havana. En aquell clima 
intel·lectual fecund, Roque Dalton va escriure gran part de la seva obra.  
 
Dalton va tornar a El Salvador al 1973 i es va alistar a la guerrilla de l‟Exèrcit 
Revolucionari del Poble (ERP). Al 1975, va ser perseguit, jutjat i executat pels 
seus propis companys d‟armes, en un obscur episodi mai aclarit. Enguany, 
Dalton hauria complert 80 anys d‟edat. 
 
Roque Dalton, ¡Fusilemos la noche! ha estat guardonat amb el Premi Guiño 
2014 al Millor llargmetratge documental i Premi Cine Las Américas International 
Film Festival en Austin, EEUU, com a millor documental. 
 
Debat posterior amb la directora del documental, Tina Leisch, i l‟historiador 
salvadorenc Carlos Cañas Dinarte. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175, Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Dilluns 2 març 

LATcinema: ‘La memòria de la matèria’, d’Albert Abril 
20:00h 
 
Projecció del documental La memòria de la matèria (2013), del periodista 
Albert Abril.  
 
En ple segle XXI, ews desconeixia l‟existència dels indis zo’è, que des de fa 
segles viuen aïllats a la selva amazònica del Brasil. La tribu és un model de 
vida i convivència. 
 
Després de la projecció, debat amb el director del documental, Albert Abril. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 3 març  

‘Pablo Neruda i l’amistat que va transformar la literatura en 
espanyol’, per Santiago Roncagliolo 
19:00h  
 
Amb la conferència Pablo Neruda i l'amistat que va transformar la literatura 
en espanyol, l'escriptor i periodista peruà Santiago Roncagliolo presenta la 
segona sessió del cicle Materials de Ficció concebut i coordinat per Casa 
Amèrica Catalunya i que té lloc durant el mes de març al CaixaFòrum 
Tarragona. 
  
La vida de Pablo Neruda va ser rica en viatges, paisatges, amors i amistats 
que el van influir de forma determinant. A més de gran poeta, Neruda va ser un 



escriptor molt popular i referent per a molts autors de la seva generació. En la 
present sessió, ens endinsarem en les circumstàncies vitals de la seva 
producció poètica, en els paisatges per on va transitar i en la seva decisiva 
amistat amb Federico García Lorca. 
  
Lloc: CaixaFòrum Tarragona. c/ Cristòfol Colom, 2. Tarragona  
Entrada: 4€ (50% de descompte per a clients de "La Caixa" i titulars del carnet 
d‟Amic Casa Amèrica Catalunya) 
 
Divendres 6 març 

Acte en reconeixement a les dones treballadores 
18:00h 
 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el Centre Peruà de Barcelona 
organitza un acte amb intervencions de Franca Deza, Cònsol General del Perú 
a Barcelona, i Olga Zapata Peña, presidenta del Centre Peruà de Barcelona. 
 
A més, l'especialista en política d'igualtat de gènere Úrsula Santa Cruz 
Castillo, reflexionarà sobre la situació actual dels drets de les dones en l'entorn 
laboral.  
 
Per la seva banda, l'advocada Jenny Acosta lliurarà un reconeixement a 
diverses dones emprenedores. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 6 març 

LATcinema: Projecció de ‘La vuelta al día’, l’univers Cortázar 
per Aurora Bernárdez 
20:00h 
 
Projecció del documental La vuelta al día (40‟) on Aurora Bernárdez, la 
primera dona de Julio Cortázar i la seva marmessora literària, explica per 
primer cop els records de la seva vida amb l'escriptor. Ho fa en una conversa 
amb Philippe Fénelon, compositor i cineasta, que l'entrevista i la filma.  
 
En recordar la seva vida, els viatges que van fer junts, les trobades i els amics; 
en llegir fragments de diverses obres, Aurora Bernárdez proposa una 
aproximació a l'univers íntim i literari de Julio Cortázar.  
 
D'aquesta manera, la conversa, les imatges i els textos descriuen el cercle 
complet d'un retorn al dia imaginari i a tres veus. 
 
Col·loqui posterior amb el director de la pel·lícula, Philippe Fénelon.  
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 



Dilluns 9 març 

Medellín, territori literari 
20:00h 
 
L'escriptor colombià Sergio Álvarez i el director de Programes i Cooperació de 
les Biblioteques de Barcelona Juanjo Arranz conversen amb el periodista, i 
també escriptor, Pascual Gaviria, sobre les obres que tenen la ciutat 
colombiana de Medellín com a escenari literari.  
 
Autors com Fernando Vallejo, Jorge Franco, Héctor Abad Faciolince i altres 
veus menys conegudes d'aquest costat de l'Atlàntic com José Libardo Porras, 
Juan José Hoyos, Alfonso Buitrago o Luis Miguel Rivas seran els escriptors a 
través dels quals ens aproparem a la capital paisa. 
 
Segona sessió del cicle d‟activitats Parchate a Medallo amb motiu de la 
exposició Medellín 2 mirades instal·lada a Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 10 març 

‘Julio Cortázar: Seguint les passes de la Maga’, per Carles 
Álvarez  
19:00h 
 
En aquesta tercera sessió del cicle Materials de Ficció l'editor Carles Álvarez 
Garriga aborda la figura i obra de l'escriptor argentí Julio Cortázar. 
  
Què va motivar el particular univers literari de Julio Cortázar? Quina relació va 
tenir amb les ciutats de Buenos Aires i París? Va existir realment la Maga? 
Entrar en el món de Julio Cortázar, construït a partir de somnis, de 
personatges que busquen i troben, d‟idees brillants i jocs infantils, és entrar en 
el fonament mateix de la seva obra. 
 
Lloc: CaixaFòrum Tarragona. c/ Cristòfol Colom, 2. Tarragona  
Entrada: 4€ (50% de descompte per a clients de "La Caixa" i titulars del carnet 
d‟Amic Casa Amèrica Catalunya) 

 
Dijous 12 març 

Presentació de la col·lecció ‘Clásicos Hispanoamericanos’ 
20:00h 
 

Presentació de la nova col·lecció Clásicos Hispanoamericanos, dedicada als 
autors llatinoamericans més influents. 
 
Els títols publicats fins ara són Noches tristes y día alegre. Vida y hechos del 
famoso caballero don Catrín de la Fachenda, de José Joaquín Fernández de 
Lizardi (edició crítica de Mariela Insúa); El Resplandor, de Mauricio Magdalena 
(edició crítica de Conrado J.Arranz); i Ismaelillo. Versos libres. Versos 



sencillos, de José Martí (edició, estudi preliminar i notes de Mercedes Serna, 
editat per la UNED). 
 
Presenten la professora Mercedes Serna i el catedràtic Antonio Lorente. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 

 
 

 
 

 
Divendres 13 març 

‘Canto a su amor’: Recital del poeta xilè Raúl Zurita 
19:30h 
 
Amb motiu de la seva investidura com a Doctor Honoris Causa per la 
Universitat d'Alacant i l'edició a Espanya de la seva obra Canto a su amor 
desaparecido (Editorial Delirio), el poeta xilè Raúl Zurita visita de nou Casa 
Amèrica Catalunya. Zurita conversarà sobre la seva vida i obra amb el crític 
literari Ignacio Echevarría i recitarà algunes de les seves poesies. 
 
Raúl Zurita (Xile, 1950) és considerat el poeta xilè de major repercussió 
mundial després de Pablo Neruda. L'any 2000 va rebre el Premi Nacional de 
Literatura de Xile. Entre els seus llibres cal mencionar Purgatorio, Anteparaíso, 
El paraíso está vacío, Canto a su amor desaparecido, El amor de Chile, Canto 
de los ríos que se aman, La Vida Nueva i Zurita.  
 
La seva obra està emmarcada per la dictadura militar d'Augusto Pinochet a 
Xile. Militant comunista, va ser detingut, tancat i torturat. Zurita també va 
pertànyer al grup CADA (Col·lectiu d'Accions d'Art) i va realitzar accions 
artístiques utilitzant el seu cos com a mitjà d'expressió.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 



Divendres 13 març 

LATcinema: ‘El Bella Vista’  
20:00h 

 
La programació LATcinema de Casa Amèrica catalunya s‟adhereix al Mes de 
l’Uruguai,dedicat enguany a les dones. En la sessió d‟avui, projecció del 
documental El Bella Vista, d'Alicia Cano (2012). 
 
Obra d‟una jove directora, el documental El Bella Vista explica la història d‟un 
club social que, davant la ruïna econòmica en què es troba, esdevé un prostíbul 
de transvestits. La pel·lícula és una implacable dissecció d‟una mentalitat 
patriarcal uruguaiana. 
 
Amb el suport del Consolat de l'Uruguai a Barcelona. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
Diumenge 15 març 

‘Americanito’, concert del cantautor colombià Alejo García 
19:00h 
 
Concert del cantautor de Medellín (Colòmbia) Alejo García, qui proposa una 
experiència de mestissatge sonor i conceptual entre la tradició popular 
americana i el món contemporani. Les seves lletres expressen una visió 
narrativa de la història de Colòmbia i d'Amèrica Llatina tot aconseguint uns 
paisatges sonors plens de llum i calidesa.  
 
Aquest concert forma part del Festival BarnaSants i s‟emmarca en el cicle 
d‟activitats Parchate a Medallo, programades amb motiu de l‟exposició 
Medellín 2 mirades instal·lada a Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Harlem Jazz Club. c/ Comtessa de Sobradiel, 8. Barcelona.  
Entrada: 10€ 
 
Dilluns 16 març 

Medellín: Projectes culturals amb impacte social  
20:00h 
 
Sessió del cicle Parchate a Medallo centrada en diversos projectes culturals 
que han incidit en el desenvolupament social de Medellín, Colòmbia.   
 
En aquesta taula pluridisciplinar Teresa Martín presentarà el projecte 
Diccionari Medellín; Erika Börjesson parlarà sobre els Laboratoris Comuns de 
Creació, iniciativa de la Xarxa d'Arts Plàstiques de l'Alcaldia de Medellín; 
Àngels Villar abordarà l'impacte social que ha tingut el 
DocsBarcelona+Medellín; Alejo García exposarà algunes de les iniciatives en 
l'àmbit musical a Medellín, i Santiago Vélez explicarà el treball que es realitza 
des del Centre Cultural Moravia a través de les pràctiques artístiques.  
 



També hi intervindran des d‟una Fila 0, Montse Armengou, periodista i 
documentalista, Assumpta Bailac, gerent de les Biblioteques de Barcelona; 
Jordi Sierra i Fabra, escriptor; Dani Caracola, músic i gestor cultural; Julián 
Figueres, director de la Biblioteca Vapor Vell; Alba Lucía Reinoso, 
treballadora social; Santiago Gutiérrez, de la Corporación Estanislao Zuleta, i 
Herman Montoya, coordinador del Pla de Lectura de Medellín.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 17 març 

'Arran de terra: Amb les sabates de Benedetti', per Violeta 
Medina  
19:00h 
 
La poeta i periodista xilena Violeta Medina aborda la figura de l'escriptor 
uruguaià Mario Benedetti en l‟última sessió del cicle Materials de Ficció. 
 
Mario Benedetti es va guanyar el cor de lectors d‟arreu del món gràcies a la 
claredat dels seus versos i el llenguatge directe dels seus relats. En aquesta 
sessió coneixerem les seves passions, lluites i motivacions. 
  
Lloc: CaixaFòrum Tarragona. c/ Cristòfol Colom, 2. Tarragona  
Entrada: 4€ (50% de descompte per a clients de "La Caixa" i titulars del carnet 
d‟Amic Casa Amèrica Catalunya) 

 
Dijous 19 març 

Nit de rumba i vallenato amb els acordions de Joan Garriga i 
Antonio Rivas  
21:30h 
 
La rumba de Joan Garriga, de La Troba Kung Fu, es troba cara a cara amb el 
vallenato colombià d‟Antonio Rivas. L'acordió és l'instrument comú d'aquestes 
dues músiques festives i de ball, en una atmosfera que va del Carib al 
Mediterrani.  
 
En aquesta nit especial, Joan Garriga, acompanyat per una part de La Troba, 
rep la visita del quartet de l'Antonio Rivas, referent del vallenato a Europa i 
qui, fa temps, va apropar els secrets de l'acordió colombià al propi Garriga.  
 
El vallenato és un gènere tradicional del Carib colombià encara que la seva 
popularitat s'ha estès -de la mà de Carlos Vives per exemple- a totes les 
regions de Colòmbia i dels països veïns.  
 
Lloc:Centre Artesà Tradicionàrius CAT. Plaça Anna Frank s/n. Barcelona.  
Entrada: 12€ (anticipada) ; 15€ (taquilla) ; 8€ (Amics Casa Amèrica Catalunya i 
Amics CAT)  
 



Divendres 20 març 

LATcinema: Projecció de ‘Rambleras’ 
20:00h 
 
Segona sessió de LATcinema en el marc del Mes de l'Uruguai, dedicat 
enguany a les dones. Projecció de Rambleras, de Daniela Speranza. (2013).  
 
Dirigida per una docent universitària, Rambleras és un film de ficció, modest 
però molt ben narrat, que descriu la vida quotidiana de dues dones, una gran i 
l‟altra jove, que comparteixen una habitació en una pensió. La pel·lícula és un 
retrat agut de la mentalitat de dones de classe mitja baixa a l‟Uruguai. 
 
Amb el suport del Consolat de l'Uruguai a Barcelona. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
Dissabte 21 març 

Club de Lectura Barcelona - Medellín 
18:30h 
 
Inici de la nova temporada del Club de Lectura Barcelona - Medellín amb el 
llibre de l'escriptor de Medellín Jorge Franco El mundo de afuera, Premi 
Alfaguara de Novel·la 2014. 
 
Aquesta primera sessió del Club de Lectura Barcelona - Medellín tindrà lloc 
en el marc de Kosmopolis i de les jornades Parchate a Medallo i comptarà 
amb la participació de Jorge Franco a través de video conferència. 
 
El Club Internacional de Lectura Barcelona-Medellín, organitzat per 
Biblioteques de Barcelona amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya, 
és una experiència de dinamització i foment de la lectura que deriva de la 
cooperació entre institucions, entitats, ciutadans i ciutadanes d'ambdues urbs, 
en el marc del conveni de cooperació Càtedra Medellín-Barcelona.  
 
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).  
          c/ Montalegre,5. Barcelona  
Entrada lliure 
 
Dilluns 23 març 

Lectura dramatitzada sobre Medellín 
20:00h 

  
A partir del pròleg escrit per Héctor Abad Faciolince per al llibre Medellín que 
estás en el cielo, la dramaturga colombiana Ginnette Muñoz-Rocha crea una 
proposta teatral que apropa els espectadors a la capital del paisas.  
 
La dramatúrgia i escenificació, creades expressament per a les jornades 
Parchate a Medallo, també es construeixen a partir dels testimonis d'alguns 
habitants de la ciutat i d'altres veus de la narrativa i la poètica paisa.  



Dramatúrgia i direcció: Ginnette Muñoz-Rocha 
 
Intèrprets: Viviana Suárez, Cristina Osorno, William Arunategui i Fernando 
Franco. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 

 
 
 
Dimarts 24 març 

Jornades ‘Amèrica és femeni’: El punt de vista d’una 
política. Amb Carolina Tohá 
17:00h 
 
Intervenció de l‟alcaldessa de Santiago de Xile, Carolina Tohá en les Jornades 
Amèrica és femení, sobre la rellevància creixent de la dona llatinoamericana 
en els àmbits social, cultural, empresarial i polític. 
 

Presenta la sessió Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i 
vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona. 
 

Nascuda a Xile al 1965, Carolina Tohá és l‟intendenta (alcaldessa) de la 
capital xilena des de l‟any 2012, quan en va resultar elegida després d‟exercir 
com a diputada nacional durant dues legislatures.  
 
Tohá, d‟ascendència catalana (el seu avi patern era un lleidetà que va fundar el 
Centre República Espanyol a la ciutat xilena de Ñuble) és filla de José Tohà, 
Ministre de l‟Interior en el govern de Salvador Allende, que va perdre la vida al 
1974 a causa del cop d‟estat de Pinochet. Aquest fet va obligar la família de 
Carolina Tohá a exiliar-se a Mèxic durant cinc anys.   
 
Carlolina Tohá va iniciar la seva carrera política al 1988, essent una de les 
fundadores del Partit per la Democràcia (PPD) al costat, entre d‟altres, de 
l‟expresident Ricardo Lagos. També va ser Ministra d‟Estat durant el primer 
govern de Michelle Bachelet.  



Les jornades Amèrica és femení tenen el suport de la Diputació de Barcelona 
i l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 24 març 

‘Exili i asil polític’, amb Enrico Calamai, un ‘Oskar Schindler’ 
a l’Argentina 
  
Amb motiu del 39è aniversari del cop cívico-militar a l'Argentina, conferència 
Exili i asil polític a càrrec d'Enrico Calamai, excònsul italià durant la dictadura 
argentina, Andrea Lolicato, antropòleg urbà, i Fernando Molina, de la 
Plataforma Argentina contra la Impunitat.  
  
Enrico Calamai ha representat el seu país a nivell diplomàtic a l'Argentina, 
Espanya, Afganistan i Nepal. A Buenos Aires va viure entre 1972 i 1977, de 
manera que residia a la capital argentina quan va tenir lloc el cop d'Estat l'any 
1976. Calamai va ajudar a sortir del país a més de 300 perseguits. Per aquest 
motiu, es conegut com l'Oskar Schindler italià.  
 
El seu cas té connotacions similars a la gestió de l'ambaixador suec Harald 
Edelstam a Xile, durant la dictadura d'Augusto Pinochet, o dels també 
diplomàtics Raoul Wallenberg, Gilberto Bosques i Arturo Castellanos. A Itàlia, 
Calamai va col·laborar amb el seu testimoni en contra de vuit militars argentins 
acusats de crims de lesa humanitat. L'any 2004, Enrico Calamai va rebre la 
Cruz del Orden del Libertador San Martín en el grau de Comendador. 
  
Andrea Lolicato és doctor en Antropologia urbana. La seva tesi doctoral tracta 
sobre la mobilitat transnacional i les organitzacions solidàries a Roma i 
Barcelona. La seva investigació sobre l'exili argentí permet aprofundir sobre les 
tràgiques conseqüències del cop cívico-militar a l'Argentina. 
  
Conferència organtizada per la Plataforma Argentina contra la Impunitat, 
amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya. 
 

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

Dimecres 25 març 

Jornades ‘Amèrica és femeni’: ‘Les perspectives d’una 
activista i d’una professional d’èxit’. Amb Morena Herrera i 
Cecilia Flores 
19:00h 
 
Morena Herrera, sociòloga i activista pels drets de la dona a El Salvador, i 
Cecilia Flores, advocada peruana i impulsora del lideratge de la dona, 
protagonitzen la darrera sessió de les Jornades Amèrica és femení sobre la 
rellevància creixent de la dona llatinoamericana. 



Militant de la pau i lluitadora pels drets socials, Morena Herrera (El Salvador 
1960), antiga guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, és a hores d‟ara una líder en defensa dels drets de les dones al seu 
país, especialment pel que fa a la lluita per a la despenalització de l‟avortament. 
 
Cecilia Flores (Perú 1965), advocada de Dret Corporatiu i Sòcioambiental, 
amb dilatada trajectòria en empreses multinacionals i amb experiència en 
polítiques públiques. És co-autora del llibre 51 peruanes a Espanya: testimonis 
d’èxit, fruit d‟una iniciativa seva: el Fòrum sobre Dona i Lideratge. 
 
Les jornades Amèrica és femení tenen el suport de la Diputació de 
Barcelona i l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 26 març 

‘Els reptes de l’Amèrica Llatina: l’experiència de l’Uruguai’, 
per Diego Cánepa 
19:30h 
 

Diego Cánepa, advocat i polític, prosecretari de la Presidència de l‟Uruguai 
(2009 – 2015) i persona molt pròxima a l‟expresident del país José Mújica, 
pronuncia la conferència Els reptes de l’Amèrica Llatina: l’experiència de 
l’Uruguai (balanç d’una legislatura). 
 
Diego Cánepa té una àmplia carrera com a líder universitari i polític i ha 
presidit la Junta Nacional de Drogues; l‟Agència Uruguaiana de Cooperació 
Internacional i el Sistema Nacional d‟Emergències. També ha coordinat la 
Xarxa d‟Empreses Públiques; ha estat responsable de govern de la Secretaria 
Nacional Anti Blanqueig i de la Unitat de Seguretat Vial de Presidència, i ha 
estat membre de la Direcció de l‟Agència per al Govern Electrònic i la Societat 
de la Informació.  
 
Organitzen: ISGlobal i Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 8 abril 

Cicle Noves Dramatúrgies de teatre llatinoamericà: ‘Abans 
d’entrar deixin sortir’  
20H 
 
Primera sessió de Noves Dramatúrgies, cicle de teatre 2015 de Casa Amèrica 
Catalunya, amb la representació d‟Abans d'entrar deixin sortir, de l‟autor 
argentí Óscar Viale. Aquest cicle, dirigit pel cubà Alfredo Alonso, és una 
plataforma de difusió de les creacions dels joves dramaturgs llatinoamericans. 
 



Abans d'entrar deixin sortir és el retrobament de dos germans, després 
d‟anys d'incomunicació, convocats per un estrany succés ocorregut amb el 
viejo, el pare de la família. 
 
Fitxa artística de l'espectacle 
 
Direcció: Alfredo Alonso Intèrprets: Abril Hernández. Eloi Benet.  
Martín Brassesco. Rodrigo García Olza. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 10 abril 

LATcinema: ‘Fuera de Campo’ (Paraguai) 
20:00h 
 
El documental Fuera de Campo (Paraguai. 52‟) d‟Hugo Giménez, aborda el 
retorn a l‟escenarit d'una massacre recent en el camp paraguaià. Un viatge 
entre les imatges, on el dolor i l'absència pesen; perquè una imatge mai és 
portadora de la totalitat del seu significat. 
 
Documental produït per Tekoha Audiovisual per al IV DOCTV Llatinoamèrica. 
El film també forma part del nou número especial de la revista ALTAÏR 
MAGAZINE, 360º al voltant del Paraguai, amb continguts confeccionats 
especialment per creadors d‟aquest país. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 

Dilluns 13 abril 

‘Aquest conte té cap i cua, inventem la resta!’, taller de 
promoció de la lectura  
18:00h 

En aquest taller l'escriptora colombiana Pilar Lozano convidarà els nens i 
nenes a jugar amb el cap i la cua de molts contes. Jugaran especialment amb 
la història del Juanito i la María Luisa, protagonistes del conte La estrella que le 
perdió el miedo a  la noche.  
 
Entre conte i conte, la Pilar explicarà la seva vida com a escriptora i com en els 
seus viatges se li van anar enredant tantes històries. 
  
Aquesta activitat, adreçada a nens de 8 a 12 anys, forma part del segon Joc 
Literari de Barcelona, projecte de promoció de la lectura que busca apropar els 
nens i nenes a la literatura infantil i juvenil llatinoamericana. 
  
Lloc: Biblioteca El Clot  (Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38) 
Entrada lliure 
 



Dilluns 13 abril 

LATcinema: ‘Insurgentes’ 
20:00h 
 
Projecció de la pel·lícula documental Insurgentes (87‟, 2012), de Jorge 
Sanjinés, el més destacat director de cinema de Bolívia. El film rescata de 
l‟oblit els herois indígenes que es van enfrontar al poder i van aconseguir 
canvis importants per a la societat boliviana després que els seus noms fossin 
silenciats per la història oficial. 
 
El documental explica com els insurgentes van posar les bases de la història 
del poble indígena bolivià, fet que va permetre, l‟any 2006, l‟ascens d‟Evo 
Morales a la presidència del país. 
 
Amb la seva darrera pel·lícula, Sanjinés es manté en la línia d‟un clar 
compromís polític, en la seva forma d‟entendre la realitat social i d‟intervenir-hi 
a través de les imatges. 
 
Amb el suport de l‟Ambaixada de Bolívia a Espanya. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 14 abril 

Mites, estereotips i estratègies al voltant de la literatura 
infantil i juvenil 
18:00h 
 
En el marc del segon Joc Literari de Barcelona les escriptores Pilar Lozano 
(Colòmbia) i Vivian Mansour (Mèxic) aborden els mites, estereotips i 
estratègies al voltant de la literatura infantil i juvenil. 
 
L'escriptora colombiana Pilar Lozano centrarà la seva intervenció en la 
literatura infantil i juvenil com una eina poderosa en la tasca de reconstruir un 
teixit social trencat per la violència. Exposarà tres experiències emblemàtiques 
desenvolupades en llocs apartats de Colòmbia on l'acció dels grups armats ha 
colpejat amb especial duresa a la població. 
 
L'autora explicarà aquestes iniciatives de promoció de la lectura on s'involucra 
a tota la comunitat i com utilitzant la poesia s'ha aconseguit atrapar el públic 
més difícil: els joves. 
 
Per la seva banda, la mexicana Vivian Mansour oferirà la seva particular visió 
sobre alguns mites i estereotips de la literatura infantil. Els prínceps sempre són 
rossos i valents? Les princeses sempre són les vulnerables? Guanyen sempre 
els forts als febles? Quins són els prejudicis que imperen en la creació de 
trames i personatges en la literatura infantil? 
  
Ell segon Joc Literari de Barcelona és un projecte de promoció de la lectura 
que busca apropar els nens i nenes a autors de literatura infantil i juvenil 



llatinoamericana. Aquestes intervencions es dirigeixen a bibliotecaris, 
professors i dinamitzadors de lectura amb l'objectiu de compartir reflexions, 
experiències i estratègies en l'àmbit de la formació de lectors. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 15 abril 

'Promoció de la lectura i noves tecnologies', per Carlos 
López-Aguirre 
18:00h 
 
En el marc del segon Joc Literari de Barcelona, l'escriptor mexicà Carlos 
López-Aguirre aborda el paper indispensable de les noves tecnologies en la 
promoció de la lectura i la literatura infantil i juvenil. 
 
En aquesta sessió, Carlos López-Aguirre ofereix una visió alternativa a la 
promoció de la lectura tradicional respectant el llibre, buscant nous camins a 
través de la tecnologia i donant una perspectiva diferent de les xarxes socials. 
Es tracta d'encoratjar la lectura sense solemnitats. 
 
Aquestes sessions sobre promoció de la lectura formen part del segon Joc 
Literari de Barcelona, projecte que busca apropar els nens i nenes a autors 
llatinoamericans de literatura infantil i juvenil. Les xerrades són dirigides a 
bibliotecaris, professors i dinamitzadors de lectura amb l'objectiu de compartir-
ne reflexions, experiències i estratègies en l'àmbit de la formació de lectors. 
 
Lloc: Fundació Jordi Sierra i Fabra. c/ Carreras Candi. 80. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 16 abril 

‘Un any de solitud’ 
19:00h 
 
Amb motiu del primer aniversari de la mort de Gabriel García Márquez els 
escriptors Joaquin Marco i Rosa Regàs, amics de Gabo, i el novel·lista 
colombià resident a Barcelona Sergio Álvarez conversaran sobre el Premi 
Nobel de literatura i la seva relació amb Barcelona.  
 
Conduirà l‟acte el periodista Carles Geli. 
 
Acte organitzat per Biblioteques de Barcelona i Imago amb la col·laboració 
del Consolat de Colòmbia a Barcelona i Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plaça de Lesseps, 20-22. Barcelona 
Entrada lliure 
 



Divendres 17 abril 

LATcinema: ‘El coronel no tiene quien le escriba’ 
20:00h 
 
Avui fa tot just un any de la mort de l‟escriptor colombià Gabriel García 
Márquez. En aquesta efemèrides, LATcinema ha programat la projecció de El 
coronel no tiene quien le escriba (Mèxic, 1999. 118‟), d‟Arturo Ripstein, 
basada en la cèlebre novel·la homònima de Gabo. 
 
A El coronel no tiene quien le escriba, cada divendres el Coronel es posa el 
seu únic vestit per anar a rebre la carta que anunciï la concessió de la pensió 
promesa fa molts anys. Tots al poble saben, però, que la seva espera és en va. 
Ho sap també la seva dona, que cada divendres el mira com es prepara davant 
el mirall per recollir la carta que mai arribarà. Però el Coronel s'aferra al seu 
somni per suportar el dolor de la mort del seu fill. 
 
Film protagonitzat per Fernando Luján, Marisa Paredes i Salma Hayek premiat 
com a Millor pel·lícula llatinoamericana al Sundance Film Festival del 1999. 
  
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 

 
Dissabte 18 abril 

‘Els pentinats de la ‘tía Chofi’ i altres contes despentinats’ 
11:45h 
 
La tía Chofi ho ha provat tot per estar espectacular en les noces a la quals va 
ser convidada, però no comptava amb la visita d'un petit insecte, veritable 
protagonista de la nit. En aquest taller l'escriptora mexicana Vivian Mansour 
presentarà als nens a la seva tia Chofi, una de les protagonistes de les seves 
històries, i conversarà amb els petits lectors sobre altres contes despentinats.  
 
Aquesta activitat, dirigida a nens de 8 a 12 anys, forma part del segon Joc 
Literari de Barcelona, projecte de promoció de la lectura que apropa els nens i 
nenes a la literatura infantil i juvenil llatinoamericana. Per segon cop, el Joc 
Literari és present en el Món Llibre, el Sant Jordi dels nens. 
 
Lloc: Món Llibre. Taller del MACBA 2 Plaça dels Àngels, 1. Barcelona 
Entrada Lliure 
   
Dilluns 20 abril 

Presentació del llibre 'Ítaca/Luzmila', de Telmo Herrera 
(Equador) 
20:00h 
  
L'escriptor equatorià Telmo Herrera presenta el seu llibre Ítaca/Luzmila 
(Desculturas, 2014) en el qual desenvolupa la forma lliure del poema-conte. 
 



 
Intervenen Telmo Herrera, autor del llibre, Miguel Calahorrano Camino, 
ambaixador de l'Equador a Espanya, Antoni Traveria, director de Casa 
Amèrica Catalunya i Jesús Mugercia, poeta i crític literari. 
 
En Ítaca/Luzmila, la veu del poeta explica en primera persona la seva 
complexa relació amb Luzmila, una misteriosa figura de l'amor que és també 
alè de vida i musa inspiradora. 
 

Telmo Herrera. Va néixer a l'Equador al 1948. És novel·lista, poeta, dramaturg 
i artista gràfic. Des del 1973 resideix a París on ha desenvolupat gran part de la 
seva obra literària. Al 1984 va ser finalista del Premi Nadal amb la seva novel·la 
Papá murió hoy (1985; 2001). És autor de les novel·les La cueva (1985; 2003), 
Lucero (1999) i Le pretre fou et les trente-sept Vierges de Santa Rosa (2005), i 
de l‟obra teatral Celos joviales (2014).   
 
De la seva obra poètica en destaquen La publicidad. Cuentos de Hadas del 
siglo XX (1977), Vía air mail (1978), Algo así como un poema´78 (1981) i 
Desde la capital de las MalGenios (2000).   
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 22 abril 

LATcinema: Projecció de 'Bering. Equilibri i resistència' 
20:00h 
 
El Consolat de Mèxic a Barcelona i Casa Amèrica Catalunya presenten el 
documental Bering. Equilibri i resistència (Mèxic, 2013, 80 '), de la fotògrafa i 
documentalista mexicana Lourdes Grobet. 
  
L'estret de Bering, pas marítim situat entre l'extrem oriental d'Àsia i el cap 
Príncep de Gal·les, el punt més occidental d'Amèrica, separa Rússia dels 
Estats Units. No obstant això, poc, o gairebé res, se sap sobre els seus 
habitants. Quines són les seves condicions i necessitats de vida, els seus 
pensaments. Quins són els seus costums, què alimenta la seva cultura, com es 
consideren a si mateixos i com veuen la resta del planeta. 
 
Bering. Equilibri i resistència ens apropa a aquesta quotidianitat desconeguda 
per a la resta del món. 
  
Debat posterior a càrrec de la directora, Lourdes Grobet. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
 
 
 
 



 
 
Dijous 23 abril 

Parada Diada de Sant Jordi  
9:00 – 20:00h 
 
Per segon any consecutiu, la Fundació Casa Amèrica Catalunya baixa al carrer 
en la diada de Sant Jordi amb una parada situada a la Rambla Catalunya, entre 
l‟Avinguda Diagonal i el carrer de Còrsega de Barcelona. 
 
En aquesta parada el públic podrà conèixer i adquirir les diverses publicacions 
de l‟entitat i també participar en el concurs literari El coronel sí tiene quien le 
escriba, impulsat amb motiu del primer aniversari de la mort de l‟escriptor 
colombià i Premi Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. 
 
La parada de Casa Amèrica Catalunya també serà escenari d'un record a 
l‟escriptor uruguaià i gran amic de l‟entitat, Eduardo Galeano, que ens va 
deixar el passat 13 d‟abril. 
 

Lloc: Rambla Catalunya (entre Avda Diagonal i Còrsega). Barcelona 

 
Divendres 24 abril 

LATcinema: ‘El amor en los tiempos del cólera’ 
20:00h 
 
Projecció de El amor en los tiempos del cólera (EUA. 2007. 139‟), de Mike 
Newell, pel·lícula de títol homònim a la novel·la de Gabriel García Márquez. 
 
A principis del segle XX, un jove romàntic, Florentino Ariza, veu a la 
impressionant i protegida Fermina Daza i immediatament se n'enamora. El seu 
pare no ho accepta, però Florentino es nega a renunciar al seu somni...  La 
pel·lícula té música de Shakira i és protagonitzada per Javier Bardem, 
Giovanna Mezzogiorno i Benjamin Bratt. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 



Divendres 24 abril 

Concert: Meriç Dönük i Guillermo Rizzoto (Turquia - 
Argentina) 
21:00h 
 
Els ritmes argentins i la música tradicional turca s'uneixen gràcies al guitarrista 
Guillermo Rizzotto i l'arpista Meriç Dönük. Una trobada entre l‟Argentina i 
Turquia en la qual les arrels conviuen amb la improvisació. 
 
Després de dos anys d'intercanvi de músiques a distància, els músics es van 
trobar per primer cop a Istanbul al 2014 per presentar el seu projecte. En 
aquesta ocasió, Barcelona és seu d'aquesta trobada musical. 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Bonaventura Muñoz 21. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 
Dimarts 28 abril 

Debat: Es pot parlar de Veneçuela? 
20:00h  
 
Els periodistes Isabel Galí, excorresponsal de TV3 a l‟Amèrica Llatina, i David 
Segarra, productor de Guarataro Films a Caracas, aborden l'omnipresència de 
Veneçuela en el debat polític i en els mitjans de comunicació. Debat moderat 
per Sergi Picazo, cap de redacció i soci fundador del mitjà digital Crític.  
 
En aquest debat hi haurà una fila zero amb periodistes i acadèmics experts en 
mitjans de comunicació. Hi assistiran Ricardo Capella, Cònsol de Veneçuela a 
Barcelona, i Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya. 
 
Durant anys, Veneçuela ha tingut una presència destacada als mitjans de 
comunicació de l'Estat espanyol, segurament molt per sobre del que 
correspondria en comparació a altres països llatinoamericans amb més lligams 
amb Catalunya. Veneçuela és esmentada a tot hora als mitjans i en debats de 
tota mena. A què respon aquesta omnipresència de Veneçuela? 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 29 abril 

Concert de Lucía Pulido (Colòmbia) 
20:00h 
 
Concert de la cantant colombiana Lucía Pulido, que presenta la seva proposta 
d'experimentació amb la música tradicional del seu país. Un projecte amb més 
de 20 anys en funcionament, i amb el qual ha aconseguit una major versatilitat i 
mestratge en la seva interpretació vocal essent capaç d'adaptar-se a sonoritats 
que van des dels cants de treball colombians al jazz. 
 
 



El seu repertori remet als processos de reelaboració de la música tradicional 
que es dóna a l'Amèrica Llatina a partir dels anys seixanta. S‟hi conjuguen els 
seus arranjaments de cançons folklòriques i composicions especialment 
escrites per a la seva veu per músics colombians de la categoria d'Iván 
Benavides i Sebastián Cruz. 
 
En aquesta oportunitat l'acompanyen dos grans músics de l'escena musical de 
Barcelona: el colombià Juan Pablo Balcázar al contrabaix i el veneçolà Juan 
Rodríguez Berbín a la percussió i bateria. 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Bonaventura Muñoz 21. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 

 
 
Dijous 7 maig 

‘Vuelan los abrazos’: Homenatge a Eduardo Galeano 
20:00h 
 
Convidats especials i coneixedors de la seva obra reten homenatge a l‟escriptor 
uruguaià Eduardo Galeano, un dels autors llatinoamericans contemporanis de 
major ascendència, mort el passat 13 d‟abril a Montevideo a l‟edat de 74 anys 
 
Vuelan los abrazos era la fòrmula que utilitzava per acomiadar-se Eduardo 
Galeano (1940 – 2015), autor d‟obres tan destacades i reconegudes com Las 
venas abiertas de América Latina,  Memoria del fuego, El libro de los abrazos o 
El futbol a sol y sombra. 
 
Durant aquest acte, el públic assistent també serà convidat a llegir fragments 
de l‟obra de Galeano i es recolliran els textos de Somiar per a Galeano, 
iniciativa endegada per Casa Amèrica Catalunya la passada diada de de Sant 
Jordi, en la parada de l‟entitat a la Rambla de Catalunya de Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 



Divendres 8 maig 

LATcinema: ‘Memorias de mis putas tristes’ 
20:00h 
 
Projecció del film Memoria de mis putas tristes, d'Henning Carlssen (Mèxic. 
2011. 90‟), basat en la darrera novel·la escrita per Gabriel García Márquez. 
Posterior lliurament dels premis del concurs literari El coronel sí tiene quien le 
escriba. 
 
A Memoria de mis putas tristes (Mèxic. 2011. 90‟), El Sabio, vell columnista 
d'un diari de províncies, s'ha passat la vida pagant els serveis sexuals de les 
dones. A la vigília del seu 90 aniversari, decideix celebrar-lo en gran: una nit de 
bogeria amorosa amb una noia verge.  
 
Així, entaula relació amb Delgadina, una prostituta que aconseguirà que l'ancià 
experimenti per primer cop l'amor.  
 

Film protagonitzat per Ángela Molina i Geraldine Chaplin guardonat com a 
Millor Pel·lícula i amb el Premi Especial del Jurat Jove del Festival de Cinema 
de Màlaga. 
 
Tot seguit, lliurament dels premis del concurs El coronel sí tiene quien le 
escriba, per cortesia de l'editorial Penguin Random House: Les col·leccions 
senceres de llibres de Gabriel García Márquez, en tapa dura i en format 
butxaca. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Dilluns 11 maig 

Lectura dramatitzada: ‘El enano en la botella’  
20:00h 
 
Segona sessió de E299SCENA, programació de teatre de Casa Amèrica 
Catalunya, amb la lectura dramatitzada de El enano en la botella, del 
dramaturg cubà Abilio Estévez, interpretada per Anna Cases. Direcció a 
càrrec d‟Alfredo Alonso. 
 
Sinopsi. El enano en la botella 
És possible emprendre una fugida cap enlloc que malgrat tot resulti alliberadora 
i catàrtica. En la vida que ha triat, aquest personatge duu amb si mateix tota la 
seva història: records, obsessions i nostàlgies, i també la tirànica ombra de la 
figura paterna.  
 
Abilio Estévez (l'Habana, Cuba, 1954), resideix des de fa anys a Barcelona. 
Llicenciat en Llengua i Literatura Hispàniques, és narrador, poeta i dramaturg, i 
una de les figures claus de la literatura cubana contemporània.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 



Dimarts 12 maig 

Poders, identitats i desafiaments a les Amèriques (1) 
De 16:30 a 20h 
 
Primera jornada del Congrés Internacional Poders, Identitats i Desafiaments 
a les Amèriques, que es celebra el dia 12 a la Facultat de Geografia i Història 
de la Universitat de Barcelona i el 13 i el 14 a Casa Amèrica Catalunya.  
 
Quaranta especialistes en Amèrica Llatina --docents universitaris, 
investigadors, acadèmics, responsables d‟institucions-- aborden el passat i 
present dels aspectes socials, polítics i econòmics de la regió i el seu impacte 
en la realitat actual. 
 
A les 17:00h, conferència inaugural Desafiaments i reptes de la història del 
temps present, a càrrec de Frédérique Langue, del CNRS, París. 
 
El Congrés Internacional Poders, Identitats i Desafiaments a les Amèriques 
està impulsat per la Universitat de Barcelona (Facultat de Geografia i 
Història; Comissió d’Investigació de la Facultat de Geografia i Història; 
Comissió del Programa del Doctorat Societat i Cultura), Casa Amèrica 
Catalunya i Casa de Velázquez - École des hautes études hispaniques et 
ibériques. 
 
Lloc: Facultat de Geografia i Història. c/ Montalegre 6-8. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 13 maig 

Poders, identitats i desafiaments a les Amèriques (2) 
De 9:30 a 20h 
 
Segona jornada del Congrés Internacional Poders, Identitats i Desafiaments 
a les Amèriques, en el que uns quaranta especialistes en Amèrica Llatina  
-docents universitaris, investigadors, acadèmics i responsables d‟institucions- 
aborden el passat i present dels principals aspectes socials, polítics i 
econòmics de la regió i el seu impacte en la realitat actual. 
 
9:30h: Inauguració de la sessió a càrrec d‟Antoni Traveria, director general de 
Casa Amèrica Catalunya, i Stéphane Michonneau, de Casa de Velázquez - 
École des hautes études hispaniques et ibériques. 
 
El Congrés Poders, Identitats i Desafiaments a les Amèriques està impulsat 
per la Universitat de Barcelona (Facultat de Geografia i Història; Comissió 
d’Investigació de la Facultat de Geografia i Història; Comissió del 
Programa del Doctorat Societat i Cultura), Casa Amèrica Catalunya i Casa 
de Velázquez - École des hautes études hispaniques et ibériques. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona. 
Entrada lliure 
 



Dijous 14 maig 

Poders, identitats i desafiaments a les Amèriques (i 3) 
De 10 a 20h 
 
Darrera jornada del Congrés Internacional Poders, Identitats i Desafiaments 
a les Amèriques. Cloenda cap a les 20h, en acabar les sessions.  
 
El Congrés Internacional Poders, Identitats i Desafiaments a les Amèriques 
està impulsat per la Universitat de Barcelona (Facultat de Geografia i 
Història; Comissió d’Investigació de la Facultat de Geografia i Història; 
Comissió del Programa del Doctorat Societat i Cultura), Casa Amèrica 
Catalunya i Casa de Velázquez - École des hautes études hispaniques et 
ibériques. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona. 
Entrada lliure 
 
Dijous 14 maig 

Concert: Jabu Morales + Convidats (Brasil) 
21:30h 
 

Concert de Jabu Morales, cantant, compositora i percussionista de Belo 
Horizonte (Brasil), que estarà acompanyada per músics convidats de les seves 
diferents formacions com Mandacarú i el gran combo de percussió Maracatú. 
 
Jabu Morales viu la música amb el cos, es barreja i transforma en aquesta 
frontera entre tocar i ballar. Avui desenvolupa també un projecte propi ple 
d'influències de la tradició i del món contemporani. 
  
Aquest concert d‟Hamaques, la programació de música tradicional i popular 
llatinoamericana de Casa Amèrica Catalunya, és alhora la pre-estrena de 
Malungo, l‟últim disc de Jabu Morales, i una preparació per al seu retorn al 
Brasil. 
  
Jabu Morales (direcció, percussió, veu), Ana Cláudia Paschoal (percussió, 
veu), Cecilia Debergh (percussió, veu, ball), Charly Lopez (percussió, veu), 
Juliana Spadano (percussió), Natália Boechat (percussió, veu), Pedro 
Bastos João (guitarra) 
 
Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius. Plaça Anna Frank s/n. Barcelona 
Entrada: 8€.10€ 12€ 

 
Divendres 15 maig 

LATcinema: Estrena de ‘Francisco de Buenos Aires’ 
20:00h 
 
LATcinema estrena el documental Francisco de Buenos Aires (73‟, 2014, 
Argentina/Italia), del director i guionista argentí Miguel Rodríguez Arias. El 
film, presentat a la 21ª Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya 



celebrada del 10 al 17 d‟abril a Lleida, glossa la figura política del Papa 
Francisco Bergoglio. 
 
Des del pontificat del siri Gregori III, fa gairebé 1.300 anys que no hi havia un 
Papa nascut fora d‟Europa. A més, per primer cop a la història el cap d‟Estat 
vaticà és un llatinoamericà. En un moment complicat per l‟Església (capellans 
acusats d‟abusos sexuals, casos de corrupció al banc de la Santa Seu i a la 
Cúria…), Bergoglio ha vingut per canviar les coses. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Divendres 15 maig 

Concert: Yusa (Cuba) 
21:30h 
 
Concert de Yusa, cantant, guitarrista, teclista, baixista i percussionista nascuda 
i criada a l'Havana. Tot i la seva joventut, Yusa acumula un enorme prestigi i se 
la considera la diva de la música cubana actual, que fusiona ritmes tan diversos 
com el jazz, la rumba, la bossa, el rock, la troba, el son i el pop. 
 
Yusa és autora de cinc discos i ha compartit escenaris amb Lila Downs, 
Susana Baca, Lenine i Jorge Drexler entre d'altres. Convidada pel músic 
brasiler Lenine, Yusa va formar part del Trio Planetari amb el qual va rebre el 
Latin Grammy com a Millor àlbum i cançó pop de música brasilera 
contemporània. 
 
Yusa presenta ara a Barcelona el seu darrer disc Libro de cabecera en tardes 
de café, en el que hi participen Omara Portuondo, Hugo Fattoruso, Hilda 
Lizarazu, Rally Barrionuevo, la rapera cubana Telmary Diaz, Liliana Herrero, 
Verónica Condomí o Liliana Vitale, entre d'altres. 
 
Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius. Plaça Anna Frank s/n. Barcelona 
Entrada: 8€.10€ 12€ 
 

Dissabte 16 maig 

Concert: Francisco Pacheco y su pueblo (Veneçuela) 
21:30h 
 
Concert del cantant Francisco Pacheco, membre fundador d'Un Solo Pueblo, 
agrupació de música folklòrica veneçolana creada el 1976. Durant 25 anys, Un 
Solo Pueblo va investigar, interpretar i dfondre les tradicions sonores 
veneçolanes, tasca distingida amb el Patrimoni Cultural de la Nació. 
  
L‟any 2001, el cantant inicia una nova etapa creant Francisco Pacheco y su 
pueblo amb un repertori que integra les diverses expressions musicals del seu 
país: cants de tambor, sangueos, parrandas, fulías, calypso, gaita, merengue, i 
joropo. En definitiva, un retrat de l'ampli univers sonor veneçolà. 
  



Considerat el Cantista Mayor de Veneçuela, Pacheco ha compartit escenari i 
participat en 200 enregistraments amb figures com Simón Díaz, Serenata 
Guayanesa, Ilan Chester, Cecilia Tod, Óscar de León i Ensamble Gurrufio. 
  
José Francisco Pacheco (Solista), Joel Izaguirre (Teclat), Edgar E Avariano 
(Percussió), Dioger Berroterán (Güira), José Soto  (Bajo), Vicente Osorio 
(Percussió), Engelberth Sánchez  (Percussió), Luis Silva (Trombó), José 
Quevedo (Saxo), Rodolfo Rada (Trompeta),Jesús M Zambrano (Trompeta), 
Isabel Loero (Veu), Mirla Pacheco (Veu), Luz Colina (Veu), Antonio Armas 
(Veu), Francisco Pacheco (Veu). 
 
Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius. Plaça Anna Frank s/n. Barcelona 
Entrada: 8€.10€ 12€ 
 
Diumenge 17 maig 

Concert de ‘Los Chalanes del Amor’ (Mèxic – Xile) 
21:00h 
 
Los Chalanes del Amor és un duet format per Mariel Henry Rojo i Diego 
Corvalán. Plegats presenten un recorregut pel gran univers sonor 
llatinoamericà a través d'una gran diversitat d'instruments i ritmes: jarochos, 
vallenatos, montunos, cúmbies, huaynos i molt més, acoloreixen aquest 
viatge pels pobles del continent al llarg del temps i l‟espai. 
 
Des de l'any 2007 han presentat la seva proposta en diversos espais i països 
llatinoamericans i han compartitr escenari amb noms rellevants com ara Chico 
Trujillo, Mono Blanco, Celso Duarte i Lucía Pulido, entre d‟altres. 
 
Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius (CAT). Pça Anna Frank s/n. Barcelona   
Entrada: 10€ 
 
Dilluns 18 maig 

Presentació de l’audioteca 'De agua, viento y verdor. Voces 
indígenas'  
20:00h 
 
La Cònsul General de Colòmbia a Barcelona, Diana Celis Mora, i l‟artista 
sonor León David Cobo presenten l‟audioteca De agua, viento y verdor, 
l'objectiu de la qual és revitalitzar llengües ancestrals i costums indígenes en 
risc de desaparició. 
 
Paisatges sonors, il·lustracions, fotografies dels ambients quotidians, mites 
d'origen, cants i relats indígenes, són alguns dels continguts que conformen la 
audioteca De agua, viento y verdor.  
 

León David Cobo va ser un dels integrants de l'equip interdisciplinari que va 
produir i seleccionar els paisatges sonors i registres musicals en una iniciativa 
desenvolupada durant any i mig. 
 
Amanyacs, cants, mites, contes tradicionals, i narracions van ser interpretats 



per les comunitats indígenes kamëntša, koreguaje, embera chamí, sáliba, 
kokama, yagua, awá, ette ennaka i wiwa. 
 
De agua, viento y verdor es va presentar recentment a la Biennal de Venècia a 
través d'una instal·lació d'art sonor en el Pavelló de l‟Amèrica Llatina. 
 
L'audioteca De agua, viento y verdor és una iniciativa del Ministeri de Cultura 
de Colòmbia, l'Institut Colombià de Benestar Familiar (ICBF) i 
Fundalectura. 
 
Amb la col·laboració del Consolat General de Colòmbia a Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona. 
Entrada lliure 
 
Dimarts 19 maig 

Vetllada literària amb Rodrigo Rey Rosa, Robert Fitterman i 
Pere Gimferrer 
20:00h 
  
L'escriptor guatemalenc Rodrigo Rey Rosa presenta La cola del dragón 
(Editorial Contrabando), el seu primer llibre de no ficció on reuneix setze textos 
de diferent naturalesa (articles de premsa, reportatges, assajos, cròniques) 
publicats als darrers anys en diaris i revistes d'Europa i l‟Amèrica Llatina. 
  
Rodrigo Rey Rosa estarà acompanyat pel poeta i crític literari Pere Gimferrer 
i pel poeta nord-americà Robert Fitterman qui presenta el seu llibre No, un 
momento. Ajá. De plano me odio todavía a mí mismo, edició bilingüe 
anglès/castellà, també publicada pel segell Contrabando, i amb la traducció al 
castellà del mateix Rey Rosa. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona. 
Entrada lliure 
 
Dimecres 20 maig 

Presentació de llibre: 'Clipperton', de Pablo Raphael 
20:00h 
 
L'escriptor mexicà Pablo Raphael presenta la seva novel·la Clipperton, 
ambientada a l'illa deshabitada del mateix nom, un dels llocs més enigmàtics i 
allunyats de l'Oceà Pacífic. També intervenen els escriptors Laura Restrepo i 
Juan Pablo Villalobos. Modera Fernanda Álvarez, editora.  

 
A partir dels enregistraments d'àudio que Jacques Cousteau va trobar el 1982, 
dades històriques, documents i notes periodístiques, Pablo Raphael 
reconstrueix en la novel·la Clipperton un univers en el qual els successos 
difuminen constantment la frontera entre la realitat i la ficció. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona. 
Entrada lliure 



Divendres 22 maig  

LATcinema: Estrena de ‘Esto lo estoy tocando mañana... 
Julio Cortázar y  la música’  
20:00h 
 
Estrena del documental Esto lo estoy tocando mañana...Julio Cortázar y  la 
música (Argentina, 2014. 75‟), de Karina Wroblewski i Silvia Vegiersk.  
 
Julio Cortázar estimava la música clàssica, el tango i sobretot el jazz. Ritme i 
swing eren per a ell elements indispensables en la seva escriptura. Aquest 
documental explora el vincle entre música i literatura en l'obra de l'autor argentí, 
a través del testimoni de personalitats destacades. 
 
Debat posterior amb la directora del documental, Karina Wroblewski, i l‟expert 
en l‟obra de Cortázar, Carles Álvarez Garriga 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175, Barcelona.  
Entrada: Aportació voluntària 
 

 

 
 

 
Dilluns 25 maig 

Inauguració exposició ‘Pere Casaldàliga: de professió, 
l’esperança’ 
20:00h 
 
Inauguració de l‟exposició Pere Casaldàliga: de professió l’esperança, que 
es podrà visitar a Casa Amèrica Catalunya fins a finals de setembre. 
 
Imatges del fotògraf català Joan Guerrero i textos del mateix Pere 
Casaldàliga, estrets de les seves cartes, poemes, cròniques i fulls pastorals, 
són l‟eix central d‟aquesta mostra. 
 



Pere Casaldàliga: de professió l’esperança també exposa l‟àmplia 
bibliografia del bisbe emèrit de São Félix do Araguaia, a l'estat brasiler de Mato 
Grosso, que al 1984 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi i al 2006 amb el 
Premi Internacional Catalunya per la seva tasca amb els indígenes i camperols 
sense terra.  
 
La mostra es completa amb la interpretació que se n‟ha fet de l‟obra del 
religiós, poeta i escriptor a través d‟altres vessants creatives. És el cas 
d‟Araguaia, obra musical del compositor Carles Cases, o la sèrie de televisió 
Descalç sobre la terra vermella, basada en el llibre homònim de Francesc 
Escribano. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 26 maig 

Els drets dels ciutadans colombians a l’exterior 
18:00h 
 
Els drets dels ciutadans colombians a l’exterior, intervenció del Procurador 
General de la República de Colòmbia, Alejandro Ordóñez. 
 
Hi assisteix la Cònsol general de Colòmbia a Barcelona, Diana Celis Mora. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 27 i Dijous 28 maig 

LATcinema: ‘Huicholes, los últimos guardianes del Peyote’ 
19:30h 
 
Estrena del documental Huicholes, los últimos guardianes del Peyote 
(Argentina/Mèxic. 2014. 128‟), d‟Hernán Vílchez, que presenta el cas de la 
defensa de Wirikuta, territori sagrat de l'ètnia huichol, davant l'amenaça de 
l'explotació minera.  
 
Per als huichols, cada element que habita en el seu territori és sagrat; inclòs el 
peiot, element principal per a un ritual mil·lenari de comunicació amb els 
ancestres i els déus. Un ritual en perill a causa de les empreses mineres que 
profanen la terra. 
 
Debat posterior amb el director Hernán Vilchez i 2 xamans de l‟ètnia huichol, 
protagonistes del film, guardonat com a Millor Documental al Red Nation Film 
Fest de Los Ángeles (EUA) al 2014. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175, Barcelona.  
Entrada: 8€. (2x1 amb el carnet d‟Amic de Casa Amèrica Catalunya) 



Dijous 28 maig 

‘Usar el cervell’: Presentació de llibre i debat amb el 
neurocientífic argentí Facundo Manes 
19:30h 
 
El neuròleg i neurocientífic argentí Facundo Manes presenta Usar el cerebro. 
Conocer nuestra mente para vivir mejor (Paidós Ibérica 2015), llibre del qual 
n´és coautor amb Mateo Niro.  
 
Facundo Manes parlarà del deteriorament de la memòria amb Cristina 
Maragall, filla de l‟expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, i portaveu 
de la Fundació Maragall. També intervindrà el Cònsol General de la República 
Argentina a Barcelona, Alejandro Alonso.  
 
Presenta l‟acte Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya. 
 
Usar el cerebro. Conocer nuestra mente para vivir mejor compila els últims 
avenços en l‟estudi de la neurociència. Nascut a Buenos Aires, Facundo 
Manes és un important divulgador de les Neurociències i un intel·lectual de 
prestigi a l‟Amèrica Llatina.  
 
Facundo Manes va obtenir notorietat l‟any 2013 en dirigir la intervenció 
quirúrgica cerebral de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kichner. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 29 maig 

LATcinema: ‘Conducta’ (Cuba) 
20:00h 
 
Pre-estrena de la pel·lícula Conducta (Cuba, 2014. 108‟), de Ernesto 
Daranas, candidata a Millor Pel·lícula Iberoamericana dels Premis Goya 2015 i 
que serà estrenada en sales de Barcelona el proper 5 de juny. 
 
Chala té onze anys, viu amb la seva mare adicta i entrena gossos de baralla 
per ajudar econòmicament la família. Quan es posa malalta Carmela, la seva 
respectada mestra de sisè grau, és traslladat a una escola de conducta, davant 
la incapacitat d'una nova professora per bregar amb el seu comportament. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175, Barcelona.  
Entrada: Aportació voluntària 
 



 
 
Diumenge 31 maig 

Acte públic de José Mujica, expresident de l’Uruguai 
17:00h 
 
L‟expresident de la República de l‟Uruguai, José Mujica, acompanyat per la 
seva esposa, Lucía Topolanski, intervé en l‟acte públic José Mujica. Una 
referència política. Visions de l’ètica, la política i la ciutadania.  
Aquest acte serà presentat per Lucía Topolanski, senadora uruguaiana, i 
Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya. 
 
José Mujica, president de l‟Uruguai entre els anys 2010 i 2015, va ser també 
Ministre de Ramaderia, Agricultura i Pesca del seu país (2005-2008) i va liderar 
fins a l‟any 2009 el Moviment de Participació Popular, sector majoritari del 
Frente Amplio, coalició de forces progressistes uruguaianes que governa el 
país des del 2004.  
 
Acte organitzat per Casa Amèrica Catalunya; Casa Uruguay i Casinet 
d’Hostafrancs – Cotxeres de Sants. 
 
Lloc: Casinet d’Hostafrancs. c/ Rector Triadó 53. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 2 juny  

‘Contigo en la distancia’, de Carla Guelfenbein (Xile) 
19:00h 
 
Presentació de Contigo en la distancia, novel·la de l'escriptora xilena Carla 
Guelfenbein, Premi Alfaguara de Novel·la 2015, qui en parlarà amb l‟escriptor i 
periodista Gabi Martínez. Organitza Penguin Random House Grup Editorial 
amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 



Dimarts 2 juny 

Presentació de llibre: ‘Els nens del retrobament’ (Uruguai) 
20:30h 
 
Acte de presentació de Los niños del reencuentro (Els nens del retrobament), 
llibre editat pel Museu de la Memòria de l’Uruguai que relata el viatge de 154 
nens i adolescents uruguaians que no van poder tornar a casa fins al Nadal del 
1983, en un avió noliejat pel govern d‟Espanya. 
 
Los niños del reencuentro és una investigació sobre un episodi poc conegut 
de la dictadura militar uruguaiana. Els 154 nens, fills d‟exiliats i presos polítics 
del règim militar, estaven escampats per tota Europa. El seu retorn fou possible 
gràcies a una entesa a gran escala d‟actors socials de dins i fora de l‟Uruguai. 
 
Hi participen en aquest acte alguns dels nens del retrobament; dues de les 
autores del llibre, Ana Sosa i Isabel Collazo; Pedro Zaragüeta i Antoni 
Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya. 
 
Amb la col·laboració de Casa Uruguay.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

 
 

Dimecres 3 juny 

Acte de lliurament del X Premi a la Llibertat d’Expressió a 
Iberoamèrica a Carlos Payán amb intervenció de Jordi Évole 
19:30h 
 
Bulmaro Castellanos Loza, Magú, reconegut caricaturista mexicà, lliura al 
periodista, també mexicà, Carlos Payán Velver, el X Premi Casa Amèrica 
Catalunya a la Llibertat d’Expressió a Iberoamèrica, una litografia creda 
expressament per a l‟ocasió pel propi Magú.  
 



Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya, presentarà 
l‟acte i exposarà els mèrits que han dut Carlos Payán Velver a ser reconegut 
amb aquesta distinció. 
 
En aquesta sessió també hi intervindrà el periodista Jordi Évole, qui parlarà 
sobre la situació actual de les llibertats d‟expressió i informació. 
 
Traveria i Jordi Évole també dedicaran part de les seves intervencions a 
glossar la figura del periodista català Xavier Vinader, persona molt pròxima a 
Casa Amèrica Catalunya que ens va deixar a principis del passat mes d‟abril. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 3 juny 

Ruta de Tapes Llatinoamericanes (1): Perú 
20:00h 
 
Casa Amèrica Catalunya segueix aprofundint en la riquesa i diversitat de les 
cuines originàries de l‟Amèrica Llatina amb la segona edició de la Ruta de 
Tapes Llatinoamericanes. Al llarg de 5 dimecres dels mesos de juny i juliol, 
anirem a 5 restaurants i farem un menú degustació a cadascun d‟ells, per 
conèixer de primera mà la cultura culinària de cada país gràcies als nostres 
amfitrions. 
 
Els restaurants i plats han estat seleccionats per la mexicana Rosi Morales, 
especialista en cultura del menjar. 
 
La trobada del dia d‟avui és al restaurant peruà Santa Ceviche, al barceloní 
barri d‟Hostafrancs. 
 
Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia al telèfon 932380661. 
 
Lloc: Restaurant Santa Ceviche. Hostafrancs de Sió, 11. Barcelona 
Preu: 20€ 
 
Divendres 5 juny 

LATcinema: ‘El Tren Popular de la Cultura’ (Xile) 
20:00h 

 
Estrena del documental El Tren Popular de la Cultura (60‟, 2015), de la 
documentalista xilena Carolina Espinoza Cartes. 
 
El Tren Popular de la Cultura va ser la iniciativa estrella del govern del 
president xilè Salvador Allende per acostar la cultura a persones que no hi 
tenien accés. Per aconseguir-ho, al febrer del 1971 Allende va noliejar un tren 
cap al sud de Xile amb 60 artistes, durant 40 dies, per efectuar representacions 
artístiques en pobles aïllats. 
 



Després de la projecció, debat amb la directora Carolina Espinoza i amb el 
compositor i guitarrista Eulogio Dávalos, que va participar en el Tren Popular 
de la Cultura. Dávalos es va exiliar el 1975 i des d‟aleshores viu a Barcelona. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona  
Entrada: 2,5€ 

 
Divendres 5 juny 

Concert de Pukaj Wayra (Bolívia) 
21:00h 
 
Pukaj Wayra realitza dins del cicle Hamaques la celebració al sol (Inti Raymi), 
un ritual on les melodies estaran dedicades a la terra i al sol esperant bones 
energies i felicitat a la societat catalana. 

Pukaj Wayra vol dir en aimara vent vermell i és l'expressió que ha recuperat 
una comunitat de músics de Bolívia residents a Catalunya. Són molt més que 
un grup de música tradicional ja que es tracta d'una comunitat conformada 
per més de 35 artistes. 

Nota: reserva d‟entrades a l‟e-mail reserva@americat.cat. Pagament a les 
taquilles de la Sala Sandaru 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Buenaventura Muñoz, 21. Barcelona 
Entrada: 5€ 

 
Dilluns 8 juny 

Lectura dramatitzada: ‘Cuentos dulces para niñas 
hipoglicémicas’ 
20:00h 
 
Nova sessió de E299SCENA, la programació de teatre de Casa Amèrica 
Catalunya, amb la lectura dramatitzada de Cuentos dulces para niñas 
hipoglicémicas, del dramaturg i escriptor de contes colombià Juan David 
Pascuales.   
 
Cuentos dulces para niñas hipoglicémicas és la història d'una família 
peculiar que sobreviu en un món arbitrari, embogit, sensual i grotesc, les 
normes del qual resulten de vegades insuportables.  
 
Intèrprets: Martín Brassesco, Eloi Benet, Carolina Torres, Abril Hernández, 

Cristina Osorno i Alicia González Laá. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
 
 

mailto:reserva@americat.cat


Dimecres 10 juny 

‘Borges criminal’, per l’escriptor argentí Ernesto Mallo 
19:00h 
 
Ernesto Mallo, reconegut escriptor argentí de novel·la negra, ens introduirà en 
el vessant més poc conegut del gran escriptor Jorge Luis Borges: la passió 
envers el gènere policíac i la seva atracció pels personatges marginals, els 
delinqüents dels suburbis i els criminals enginyosos. 
  
Activitat organitzada per Biblioteques de Barcelona amb la col·laboració de 
Casa Amèrica Catalunya 
  
Activitat amb aforament limitat. 
 
Més informació: www.bcn.cat/bibcanmariner 
 
Lloc: Biblioteca Horta - Can Mariner. c/ Vent, 1. Barcelona 
Entrada lliure 

 
Dimecres 10 juny 

Ruta de Tapes Llatinoamericanes (2): Equador 
20:00h 
 
Aprofundim en la riquesa i diversitat de les cuines originàries de l‟Amèrica 
Llatina amb la segona edició de la Ruta de Tapes Llatinoamericanes.  
 
Restaurants i plats seleccionats per la mexicana Rosi Morales, especialista en 
cultura del menjar. La trobada d‟avui és al restaurant equatorià El Ñaño, al Fort 
Pienc (Barcelona). 
 
Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia al telèfon 93.2380661 
 
Lloc: Restaurant El Ñaño. c/ Padilla 177. Barcelona  
Preu: 14€ 
 

 

http://www.bcn.cat/bibcanmariner


 
Divendres 12 juny 

‘La crònica a l’Amèrica Llatina’, per Juan Villoro i Martín 
Caparrós 
19:30h 
 
Primera sessió del cicle La literatura d’allò real. Crònica a l’Amèrica Llatina, 
amb els escriptors Juan Villoro (Mèxic) i Martín Caparrós (Argentina).  
 
Amb motiu dels cinc anys de la mort dels periodistes i escriptors Tomás Eloy 
Martínez (Argentina) i Carlos Monsiváis (Mèxic), els també escriptors Juan 
Villoro (Mèxic) i Martín Caparrós (Argentina) repassen el llegat literari dels 
dos autors esmentats, grans precursors de la crònica a l‟Amèrica Llatina.  
 
Així, Villoro i Caparrós conversaran sobre l'auge i la vitalitat del periodisme 
narratiu a Llatinoamèrica. 
 
Amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 12 juny 

LATcinema: ‘Jardín de Amapolas’ (Colòmbia) 
20:00h 

 
Projecció de la pel·lícula Jardín de Amapolas (2012. 88‟), ficció sobre els 
desplaçats de Colòmbia dirigida per Juan Carlos Melo.  
 
A l‟altiplà de Colòmbia, el cultiu d‟amapola és un negoci perillós però lucratiu. El 
camperol Emilio i el seu fill Simón, de 9 anys, són desterrats de la seva petita 
parcel·la per un grup armat. Buscant on refugiar-se, arriben a un petit poble.  
Allà, l‟Emilio, pressionat per la seva precària situació econòmica, es veu obligat 
a treballar en cultius il·lícits d‟amapola d‟en Ramiro, un temible i reconegut 
narcotraficant de la regió. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Dimarts 16 juny 

Presentació de llibre: ‘El metal y la escoria’, de Gonzalo 
Celorio (Mèxic) 
20:00h 
 
L‟escriptor mexicà Gonzalo Celorio presenta la seva darrera novel·la, El metal 
y la escoria (Editorial Tusquets), sobre una saga familiar que abarca tres 
generacions. L‟obra, però, és més que una trama autobiogràfica i indaga en 
l‟emigració, l‟exili, la revolució mexicana i la guerra civil espanyola. 
 



Conversarà amb l'autor, l'escriptor i crític literari Juan Antonio Masoliver.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

Dimecres 17 juny 

Ruta de Tapes Llatinoamericanes (3): Xile 
20:00h 
 
Aprofundim en la riquesa i diversitat de les cuines originàries de l‟Amèrica 
Llatina amb la II edició de la Ruta de Tapes Llatinoamericanes. Durant 5 
dimecres de juny i juliol farem un menú degustació en 5 restaurants per 
conèixer de primera mà la cultura culinària de cada país gràcies. 
 
Restaurants i plats seleccionats per la mexicana Rosi Morales, especialista en 
cultura del menjar. La trobada d‟avui és al restaurant xilè Hugo, a la barriada 
de Sant Pere. Barcelona. 
 
Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia al telèfon 932380661 
 
Lloc: Restaurant Hugo. c/ Rec Comtal 6. Barcelona 
Preu: 18‟50€ 

 
Divendres 19 juny 

Celebració del natalici de José Gervasio Artigas, pròcer de la 
independència de l’Uruguai  
19:30h 
 
Com cada 19 de juny, Uruguai celebra la data de naixement de José Gervasio 
Artigas, una de les figures més importants de la Revolució del Río de la Plata i 
màxim heroi de la República Oriental de l‟Uruguai.  
 
Hi intervenen Noelia Martínez Franchi, cònsol general d‟Uruguai a Barcelona; i 
Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya.  
 
D‟altra banda, el Consolat General d‟Uruguai a Barcelona vol ressaltar la 
històrica relació de col·laboració que, en l‟àmbit cultural, manté amb Casa 
Amèrica Catalunya. Per aquest motiu, el consolat ha decidit lliurar a la institució 
la Distinció Consular Anual de Col·laboració.   
 
Per cloure l‟acte, concert de guitarra espanyola a càrrec de Mathías 
Atchugarry, jove i prestigiós artista uruguaià. 
 

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

 

 



Divendres 19 juny  

‘El crítico’ (Argentina/Xile) 
20:00h 
 
Projecció de la pel·lícula El crítico (90‟. 2013. Argentina/Xile), dirigida pel 
realitzador argentí Hernán Guerschuny, una comèdia sobre un sever i 
prestigiós crític de cinema convençut que el millor del setè art ja va morir.  
 
A El Crítico, en Téllez, potser degut a la seva professió, veu el món com si fos 
una pel·lícula i no pot evitar criticar-lo constantment. Buscant un nou 
apartament on viure, coneix inesperadament la Sofia, dona atractiva però que 
poc té a veure amb el que en Téllez considera el bon gust. 
 
L‟atzar, però, els posa en situacions extranyament idíl·liques… El crític intenta 
defugir el romanticisme però comença a sospitar que aquesta vegada les coses 
seran diferents… 
 
Després de la projecció, es celebrarà un debat amb el crític de cinema Ignasi 
Juliachs. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Dijous 25 juny 

Presentació de llibre: ‘El año del verano que nunca llegó’, de 
William Ospina 
20:00h 
 
Després de la seva celebrada trilogia de guerres, viatges i amors, l'escriptor 
colombià William Ospina presenta la seva última novel·la, El año del verano 
que nunca llegó, en la qual s‟endinsa en una altra de les seves obsessions: el 
Romanticisme.  
 
En la seva nova novel·la Ospina explora les estranyes circumstàncies que van 
envoltar, fa gairebé 200 anys, la creació de dos mites icònics del terror: 
Frankenstein i el Vampir. A l‟estiu del 1816 va tenir lloc a una mansió suïssa 
una trobada de Lord Byron, Mary Shelley, John Polidori i altres escriptors. La 
reunió va durar tres llargs dies de foscor i pluja de cendre a causa de l'erupció 
d'un volcà a Indonèsia.  
 
Ospina reprèn d'una forma minuciosa aquest esdeveniment, del qual en surten 
dos dels malsons més famosos dels temps moderns. 
 
Acte organitzat amb Penguin Random House Grup Editorial. Hi col·laboren 
Biblioteques de Barcelona i el Consolat General de Colòmbia a Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 



Dijous 25 juny 

Concert de Silvia Iriondo (Argentina) 
21:30h 

Concert de la prestigiosa cantant argentina Silvia Iriondo, referent del folklore 
del seu país amb més de 40 anys de carrera musical, en el marc del cicle 
Hamaques de música popular i tradicional llatinoamericana. 

L'univers musical de Silvia Iriondo integra la quotidianitat i el passat amb 
l'objectiu de rellegir la cançó folklòrica argentina. Interessada en el cant 
anònim, la cobla indígena i els nous compositors, Silvia Iriondo, guardonada 
amb el premi Fondos Nacionales de las Artes 2014, ha desenvolupat una 
llenguatge propi que atorga noves possibilitats als sons tradicionals. 
 

Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius. Plaça Anna Frank s/n. Barcelona 
Entrades: 12€, 10€, 8€ 

 
Divendres 26 juny 

LATcinema: ‘Pequeñas mentiras piadosas’ (Cuba) 
20:00h 
 
Estrena del documental Pequeñas mentiras piadosas (2014, 87‟), dirigit per 
l‟italià Niccolò Bruna. El film aborda el dia a dia de les vicissituds dels cubans 
que volen marxar a l‟exterior. 
 
Cada dia, dotzenes de cubans van a l‟Ambaixada dels Estats Units a L‟Havana. 
Allà tindran una entrevista de cinc minuts amb el temut funcionari nord-americà. 
Les entrevistes es programen amb anys d‟antel·lació. Des d‟un garatge amb 
vistes a l‟Ambaixada, Lourdes (58 anys) ajuda a milers de cubans a aconseguir 
un visat temporal. Adapta les històries per tal que el funcionari nord-americà 
digui que sí. Però arriba el moment de la pròpia entrevista. La seva mare, molt 
malalta, l‟espera a Miami. 
 
Després de la projecció, debat amb el director Niccolò Bruna. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
Dimecres 1 juliol 

Ruta de Tapes Llatinoamericanes (4): Brasil 
20:00h 
 
Casa Amèrica Catalunya segueix aprofundint en la riquesa i diversitat de les 
cuines originàries de l‟Amèrica Llatina amb la segona edició de la Ruta de 
Tapes Llatinoamericanes.  
 
Al llarg de 5 dimecres de juny i juliol, anem a 5 restaurants on hi fem un menú 
degustació per conèixer de primera mà la cultura culinària de cada país. 
 



Els restaurants i plats han estat seleccionats per la mexicana Rosi Morales, 
especialista en cultura del menjar. 
 
La trobada del dia d‟avui és al restaurant brasiler Panela de Barro, al barri de 
Gràcia de Barcelona. 
 
Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia al telèfon 93.2380661 
 
Lloc: Restaurant Panela de Barro. C/ Sant Lluís 58. Barcelona 
Preu: 15€ 
 
Dimarts 2 juliol  

Concert de la Coral Americat 
20:00h 
 
Concert de la Coral Americat, coral mixta l‟objectiu de la qual és difondre i 
donar a conèixer les músiques corals catalana, europea i llatinoamericana.  
 
El repertori del concert inclou clàssics catalans com ara L’Emigrant o Collarets 
de llum; espanyols, com Nocturnos de ventana, i llatinoamericans com La 
llorona, Las mañanitas o El Romantón. 
 
La Coral Americat està formada en el marc de la Fundació Casa Amèrica 
Catalunya i a l‟igual que l‟entitat busca enfortir els vincles i relacions entre les 
comunitats iberoamericana i catalana. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 3 juliol 

LATcinema: ‘México Pelágico’ 
20:00h 
 
Mexico Pelágico (64‟. 2014), documental de Jerónimo Prieto, convida a 
endinsar-se en els majestuosos tresors oceànics de Mèxic per inspirar el 
respecte i la conservació a través de l„ecoturisme. 
 
L‟equip de Pelagic Life és darrera la migració de la sardina al mar obert de la 
Baixa California quan es topa amb una crua operació de pesca de tauró. Arran 
d‟aquest episodi, transformen la seva missió per donar a conèixer la vida 
marina a Mèxic i desenvolupar estratègies sostenibles per als pescadors de 
tauró. México Pelágico es la història d‟un aparellament improbable 
d‟interessos.  
 
Prèviament, la directora xilena Eugenia Poseck presentarà el passi del seus 
curtmetratges Agua bendita i Mareas. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 



 

 
 
 
Dimarts 7 juliol 

‘Diàlegs a Casa’: El desarrelament, amb Juan Gabriel 
Vásquez i Meir Margalit 
20:00h 
  
Primera sessió de Diàlegs a Casa, cicle de converses d‟escriptors amb 
personalitats de la cultura, la societat, les arts i les ciències i la política que 
comparteixen amb el públic reflexions i inquietuds sobre temes universals.  
 
Aquesta primera trobada versa sobre el desarrelament i la protagonitzen 
l'escriptor colombià Juan Gabriel Vásquez i l‟historiador i activista dels drets 
humans a Jerusalem, Meir Margalit. 
 
Juan Gabriel Vásquez és autor de novel·les com El ruido de las cosas al caer, 
premi Alfaguara 2011; Las reputaciones, Premi de la Reial Acadèmia 
Espanyola al 2014, Historia secreta de Costaguana i Los informantes. És 
també autor de la col·lecció de relats Los amantes de Todos los Santos; 
del‟assaig El arte de la distorsión, i d'una breu biografia de Joseph Conrad. 
Vásquez és així mateix columnista del diari colombià El Espectador. Els seus 
llibres s'han publicat en 14 llengües i en una trentena de països. 
 
Juan Gabriel Vásquez ha residit a París, Bèlgica i Barcelona, ciutat on ha 
desenvolupat bona part de la seva producció literària. Fa tres anys, va decidir 
tornar al seu Bogotà natal. 
 
Meir Margalit és historiador i activista dels drets humans i civils a Jerusalem. 
Nascut a l‟Argentina al 1952 es va traslladar a Israel al 1972. Doctor en Història 
Contemporània por la Universitat d‟Haifa, és exregidor de l‟Ajuntament de 
Jerusalem i fundador del Comitè Israelià Contra l‟Enderrocament de Cases 
Palestines i del Comitè per a la Promoció d‟Iniciatives de Pau (CAPI).  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 



Dimecres 8 juliol 

Al sud de la nit: homenatge a Juan Gelman  
20:00h 
 
Recorregut per la vida i obra del poeta i periodista argentí, Premi Cervantes de 
Literatura, Juan Gelman, amb el propòsit de celebrar la llibertat de la seva 
poesia i la dignitat de la seva vida. Homenatge amb projecció de fragments de 
lectures del propi Gelman i el repàs d‟anècdotes diverses sobre el Premi 
Cervantes de Literatura 2007. 
 
Hi intervenen Hernán Fontanet, assagista i catedràtic de Literatura 
Llatinoamericana als EUA –qui properament publicarà el seu tercer llibre sobre 
l‟escriptor desaparegut el 2014– ; Rosa Regàs, novel·lista, editora i traductora; 
Pere Gimferrer, poeta, crític literari i traductor; Gregori Dolz, director de 
l‟editorial Alrevés; María Dolores Benito Alonso, rapsode, escriptora i 
traductora; i l‟escriptor Juan Carlos de Sancho, moderador de la sessió. 
 

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 8 juliol 

Ruta de Tapes Llatinoamericanes (i 5): Colòmbia 
20:00h 
 
Casa Amèrica Catalunya segueix aprofundint en la riquesa i diversitat de les 
cuines originàries de l‟Amèrica Llatina amb la segona edició de la Ruta de 
Tapes Llatinoamericanes. Al llarg de 5 dimecres de juny i juliol, hem anat a 5 
restaurants per, mitjançant un menú degustació, conèixer de primera mà la 
cultura culinària de cada país. 
 
Els restaurants i plats han estat seleccionats per la mexicana Rosi Morales, 
especialista en cultura del menjar. La trobada d‟avui –darrera de la ruta-- és al 
restaurant colombià Macondo, ben a la vora de l‟Hospital Clínic de Barcelona 
 
Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia al telèfon 93.2380661 
 
Lloc: Restaurant Macondo. C/ Còrsega 206. Barcelona 
Preu: 21€ 
 
Divendres 10 juliol 

LATcinema: ‘Pere Casaldàliga, les causes i la vida’ 
20:00h 
 
En el marc de l‟exposició de Casa Amèrica Catalunya Pere Casaldàliga, de 
professió l’esperança, projecció del documental Pere Casaldàliga, les causes 
i la vida (47‟), de Francesc Escribano, una producció de Minoria Absoluta i 
TVC - Televisió de Catalunya. 
 



Pere Casaldàliga ha marcat la societat catalana des de la distància. La història 
d'un bisbe rebel al Mato Grosso, al Brasil, enfrontat als poderosos i amenaçat 
de mort per la seva denúncia social. 
 
Desprès de la projecció, debat amb el director del film Francesc Escribano. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
Dimecres 15 juliol 

Concert de Juan Falú (Argentina) 
21:00h 
 
Guitarrista i compositor, Juan Falú és referent de la música argentina amb 
distincions com el Premio Nacional de Música, atorgat pel Ministeri de Cultura 
argentí per més de 40 anys de carrera musical. El concert començarà amb la 
participació del guitarrista argentí afincat a Barcelona, Guillermo Rizzotto.  
 
Com a compositor, Juan Falú reconeix la gran influència dels seus amics Jorge 
Cardoso i Pepe Nuñez, que el van dur a escriure cançons.  
 
De profundes arrels argentines, els temes de Falú, que poden escoltar-se en 
els repertoris d‟artistes com Fito Páez i Juan Quintero, apleguen els sons 
folklòrics de tota la regió. Actualment, Juan Falú es dedica a desarreglar la 
seva obra a través de versions lliures i dirigeix el festival Guitarres del Món. 
 
Aquest concert forma part del cicle Hamaques, la programació de música 
popular i tradicional llatinoamericana de Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Buenaventura Muñoz, 21. Arc de Triomf. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 
Divendres 17 juliol 

LATcinema: ‘Elena’ (Brasil) 
20:00h 
 
Projecció de Elena (82‟, 2014), pel·lícula dirigida i protagonitzada per Petra 
Costa i produïda per Tim Robbins, Fernando Meirelles, Tiago Pavan, Moara 
Passoni, Sara Dosa i Stefan Davi. Aquest film va ser reconegut com a 
documental del  2014 al Brasil. 
 

Elena, una jove brasilera, es trasllada a Nova York amb el somni de convertir-
se en actriu. Deixa enrere una infància marcada per la clandestinitat dels anys 
de la dictadura militar i per la Petra, la seva germana de set anys d'edat. 
 
Les trucades i cartes les mantenen en contacte, fins que un dia la relació 
s‟atura totalment. Dues dècades més tard, la Petra, convertida en actriu, viatja 
a Nova York. Vol retrobar-se amb l‟Elena. Té només unes quantes pistes: 
pel·lícules casolanes, retalls de diaris, un diari i algunes cartes.  
 



Mica en mica, les característiques de les dues germanes es barregen i 
confonen. Quan la Petra finalment troba l‟Elena en un indret inesperat, haurà 
d'aprendre a deixar-la anar. 
 
Elena és un film sobre els records, la pèrdua irreversible i l‟impacte de 
l‟absència premiat i guardonat en nombrosos festivals d‟arreu del món. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Dimarts 21 juliol 

‘En clau de dona’: violència de gènere i empoderament 
19:00h 
 

Trobada per reflexionar sobre la violència de gènere i l‟empoderament de la 
dona que organitza la Federació d’associacions de colombians a 
Catalunya, FEDASCAT, en el marc de la Setmana cultural colombiana 2015. 
 
En clau de dona reuneix a una dona colombiana i a dues catalanes que 
expliquen com han actuat en un món marcadament masclista.  
 
Hi intervenen Olga Inés Arango Posada, escultora de Medellín (Colòmbia); 
Imma Moraleda, secretària de Política de les Dones del PSC; i Lourdes 
Muñoz, diputada, vocal de la Comissió Mixta dels Drets de la Dona i Igualtat 
d‟Oportunitats.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

Dimecres 22 juliol 

Nit de tango amb Gabriel Vallone 
21:00h 
 
El cantant argentí Gabriel Vallone protagonitza el concert d'inici del Festival 
Barcelona, Gardel, Buenos Aires, enguany emmarcat en el cicle Hamaques 
de música tradicional i popular llatinoamericana de Casa Amèrica Catalunya. 
 

El directe de Gabriel Vallone no deixa indiferent. Acompanyat per Alejandro 
Di Costanzo al piano, Darío Polonara al bandoneó i Salvador Toscano a les 
percussions ens fa partíceps de les milers d'històries atrapades en el tango. 
 

Després del concert, la Milonga Bien Pulenta es trasllada al Tradicionàrius per 
l'obertura del Festival de Tango Barcelona, Gardel, Buenos Aires i tancar 
així amb la seva tradicional milonga, conduïda pel DJ Pablo Maidanik. 
 

Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius. Plaça Anna Frank. Barcelona 
Entrades: 12€, 10€, 8€. 
 
 



Dimecres 22 juliol 

Lectura dramatitzada: ‘Pablo Neruda viene volando’ 
21:00h 
  
Les dones, la poesia i l'opció política són els pilars d‟aquesta obra del 
dramaturg xilè Jorge Díaz amb aportacions col·lectives de la companyia de 
teatre ICTUS.  Pablo Neruda viene volando retrata la vida de Ricardo Eliécer 
Neftalí Reyes Basoalto, els seus inicis poètics al plujòs Temuco, els dubtes, les 
pors i les contradiccions, així com la seva malaltia i mort a l‟Illa Negra.  
  
Adaptació i direcció: Alfredo Alonso. Intèrprets: Alicia González Laá, Anna 
Casas, Cristina Osorno, Abril Hernández, Martin Brassesco, Eloi Benet, 
Joaquín Daniel i Rodrigo García.  
 
Lloc: Auditori CaixaFòrum.  c/ Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8. Barcelona 
Entrada: 6€.  
 
Divendres 24 juliol 

LATcinema: ‘Código Paz’ (Rep. Dominicana) 
20:00h 
 
Estrena de Código Paz (96 ', 2014. República Dominicana), pel·lícula d'acció 
dirigida per Pedro Urrutia amb gran èxit de públic a la República Dominicana. 
 
Pedro Ruíz, un impacient lladregot d'estrat humil, du una doble vida. De dia 
treballa com a venedor immobiliari i per la nit, acompanyat per en Wellington, el 
seu amic del barri, roba en les mateixes propietats que ha venut hores abans.  
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
 

 



Dilluns 27 juliol  

Felipe Pigna i ‘La voz del gran jefe’ 
20:00h 
 

L'historiador i escriptor argentí Felipe Pigna parla del seu darrer llibre La voz 
del gran jefe. Vida y pensamiento de José de San Martín (Editorial Planeta). 
L'obra permet comprendre l'extraordinària actuació del pròcer màxim de 
l'Argentina en la fundació de les nacions llatinoamericanes. 
 
Reflexions sobre José de San Martín en el mes que Argentina ha festejat la 
seva independència (9 de juliol) i quan es celebra el Festival Barcelona, Gardel, 
Buenos Aires de tango, gènere musical del qual Pigna també s‟hi referirà ja 
que n‟és un extraordinari coneixedor. 
 
Felipe Pigna és probablement l'historiador més conegut i prestigiós 
d'Argentina. Autor de desenes de publicacions sobre història mundial, 
llatinoamericana i argentina, acumula una dotzena d'importants premis en 
reconeixement a la seva activitat cultural i de divulgació de la seva especialitat. 
També dirigeix el portal electrònic El Historiador. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

Divendres 31 juliol 

LATcinema: ‘Yvy Maraey. Tierra sin mal’ (Bolívia) 
20:00h 
 
Estrena de la pel·lícula candidata de Bolívia als Premis Goya 2015, Ivi Maraey. 
Tierra sin mal (107'. 2013), dirigida per Juan Carlos Valdivia. El documental 
narra el viatge d'un cineasta i un líder indígena pels boscos del sud-est de 
Bolívia. Volen recollir informació per fer una pel·lícula sobre el món guaraní. 
 
El punt de partida és una imatge en moviment filmada per l‟explorador suec Ivi 
Maraey al 1910. Tierra sin mal és un viatge de recerca de la identitat que 
combina una narrativa quotidiana amb l'èpica d'un poble heroic. 
 

Versió original en castellà i guaraní, amb subtítols en castellà 
 

Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 

Entrada: Aportació voluntària 
 
Divendres 4 setembre 

LATcinema: ‘El funeral de Neruda’ 
20:00h 
 
Projecció audiovisual de l‟obra de teatre El funeral de Neruda, amb textos del 
director de teatre italià Renzo Sicco i de l‟escriptor xilè Luis Sepúlveda. 
 
Obra dirigida per Renzo Sicco, i interpretada per Giovanni Boni, Marco 
Pejrolo, Annapaola Bardeloni, Roberta Fornier i Sonia Belforte.   

http://www.americat.cat/ca/www.elhistoriador.com.ar


 
Música de Stomu Yamastha, Inti-Illimani, Victor Jara, Patricio Wang, Sigur Ros, 
Violeta Parra. 
 
Del desert d‟Atacama a la Patagònia austral, el grup teatral italià Assemblea 
Teatro ha recorregut Xile de nord a sud. S‟ha deixat captivar pels poetes i 
escriptors xilens, i amb alguns n‟han acabat treballant plegats. 
 
Una de les experiències més colpidores per a Assemblea Teatro va ser la 
visita a la casa de Pablo Neruda a Isla Negra. A l‟entrada hi ha escrit: “He 
retornado de mis viajes. He navegado construyendo la alegría”.  Deu anys més 
tard, tornen a Isla Negra, visiten la tomba de Pablo i Matilde, i narren un trosset 
de la història de Xile. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
Divendres 11 setembre 

Acte cívic d’homenatge a Salvador Allende 
10:30h 
 
Acte cívic d‟homenatge al president de Xile Salvador Allende a la plaça de 
Barcelona que du el seu nom tot coincidint amb l‟efemèride de la seva mort, 
l‟11 de setembre del 1973, durant el cop d‟estat d‟Augusto Pinochet. 
 
Hi intervenen el músic xilè, president del Centre Salvador Allende, Eulogio 
Dávalos, i el músic i cantautor Joan Manuel Serrat. 
 
Durant l‟acte s‟escoltaran les darreres paraules de Salvador Allende des del 
Palau de la Moneda de Santiago assetjat pels colpistes; s‟efectuarà una ofrena 
floral al bust d‟Allende; sonaran els himnes de Xile i Catalunya i la cançó 
Venceremos; hi haurà una salva i traca pels Trabucaires d’en Perot 
Rocaguinarda i FOC. Clourà l‟acte el grup musical Tuparik. 
 
Acte cívic organitzat pel Centre Salvador Allende i el Comitè Ciutadà per 
l’Homenatge a Salvador Allende. 
 
Col·laboren: Ajuntament de Barcelona i Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Plaça Salvador Allende. Horta-Guinardó. Barcelona 
 
Diumenge 13 setembre 

LATcinema: ‘Branco sai, preto fica’ (Brasil) 
22:00h 
 
Sessió de LATcinema en el marc de la Mostra de Cinema Dia de Brasil amb 
projecció del film Branco sai, preto fica (2014. 93‟. Brasil). Pel·lícula en idioma 
portuguès subtitulada al castellà. 
 



Sinopsi: Als afores de Brasilia, la policia irromp en un ball negre sota el pretext 
de tràfic de drogues. Però el que hi ha al darrera és una acció racista i 
territorial. Les persones presents, en la seva majoria negres, són victimitzades. 
Es proposa fer una denuncia contra l‟Estat i els crims comesos contra la 
població negra i marginada. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 5€ (4€ presentant el carnet d‟Amic de Casa Amèrica Catalunya) 
 
Dilluns 14 setembre 

Lectura dramatitzada: ‘El amor de las luciérnagas’ 
20:00h 

Lectura dramatitzada de l'obra El amor de las luciérnagas,  del dramaturg 
mexicà Alejandro Ricaño, en el marc d'E299SCENA, la programació de 
teatre de Casa Amèrica Catalunya.  
  
A El amor de las luciérnagas, una jove escriptora, acompanyada pels 
records, les paraules, una bona amiga i una maleta, emprèn un viatge ple de 
peripècies el qual serà també un viatge interior a la trobada de si mateixa.  
 
Alejandro Ricaño, dramaturg, actor i director, és considerat un dels més 
brillants exponents de l' actual escena teatral mexicana. 
  
FITXA  ARTÍSTICA  
 
Direcció: Alfredo Alonso 
Intèrprets: Abril Hernández, Elizabeth Urbina i Eloi Benet.  
Producció: Casa Amèrica Catalunya 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 15 setembre 

Concert de Mariachi Semblanza (Mèxic) 
21:00h 
 
Mariachi Semblanza, un dels grups més antics del seu gènere a Espanya, 
ofereix un recorregut per l‟univers de la música del mariachi: sones de Jalisco 
com El son de la negra i La madrugada; els clàssics populars Cielito Lindo o La 
Malagueña; les ranxeres Fallaste corazón i Se me olvidó otra vez, o els boleros 
Si nos dejan o Sabor a mí. També hi haurà una trobada amb el flamenc. 
 
Músics: 

Arturo González, Guitarrón 
Felipe Ponce, Guitarra 
Francesc Tomà “Panxito”, Violí 
Simao Hernández, Vihuela 
Juan Manuel Pinzón, Trompeta 
César Nuñez, Violí 



 
Concert del cicle Hamaques de música popular i tradicional llatinoamericana 
que programa Casa Amèrica Catalunya. 
 
Amb el suport del Consolat General de Mèxic a Barcelona. 
 
Lloc: Centre Artesà Tradicionàrius (CAT). Plaça Anna Frank s/n Barcelona 
Entrada: 8, 10, 12€ 
 

Dijous 17 setembre 

Els Rapsodes de Balsareny, amb el percussionista Antonio 
Sánchez Barranco, llegeixen poemes de Pere Casaldàliga 
19:30h 
 
La sessió Jo vaig néixer a Cal Lleter és una lectura de poemes escrits pel bisbe 
de Sao Felix do Araguaia, Pere Casaldàliga, a càrrec dels Rapsodes de 
Balsareny, acompanyats per la música del percussionista i multiinstrumentista 
Antonio Sánchez Barranco.  
 
El recital inclou, entre altres, els poemes de Casaldàliga Encara avui respiro en 
català, La ginesta altra vegada, Pobresa evangèlica, Canción de la hoz y el haz 
i Yo soy centroamericano. 
 
Els poemes escollits estan escrits en català, castellà i portuguès. Són els tres 
idiomes utilitzats per Casaldàliga en la seva obra escrita, la qual evoca el seu 
treball com a bisbe al Brasil, la seva ideologia i la nostàlgia de la seva llar. 
 
Aquesta activitat s'emmarca en l'exposició Pere Casaldàliga, de professió 
l'esperança, que es pot visitar a Casa Amèrica Catalunya fins el 16 d'octubre 
pròxim. 
 
Amb el suport de Fundació We are water. 
 

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 18 setembre 

Seminari – taller: ‘Aprendre a llegir les cròniques de la 
conquesta d’Amèrica’ 
A partir 10:00h 

 

Seminari-taller organitzat per l‟Institut de Cultures Americanes Antigues 
(ICAA) per aprendre les claus que permeten els investigadors i especialistes 
analitzar cròniques com les de la conquesta d‟Amèrica. 

Des dels inicis de la conquesta americana els soldats, missioners i funcionaris 
de la corona castellana van escriure tot allò que els semblava important de les 
cultures amb les quals s‟enfrontaven. Els seus escrits són d‟un inestimable 



valor per conèixer cultures americanes antigues com l‟inca, que no disposaven 
d‟un sistema d‟escriptura per plasmar la seva història.  
 

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona    

Preu: 10€.  Inscripcions: enviar correu electrònic a 
institut@culturesamericanes.cat   

Divendres 18 setembre 

LATcinema – Mercè 2015. Cinema argentí: ‘Carancho’ 
20:00h 
 
Primera sessió del cicle de cinema argentí amb pel·lícules del director Pablo 
Trapero. Aquest cicle, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i Casa 
Amèrica Catalunya, s'emmarca en les festes de la Mercè 2015 que tenen com 
a ciutat convidada a Buenos Aires. 
 
Projecció del film Carancho (Argentina-França. 2010. 107'), de Pablo Trapero 
i interpretat per Ricardo Darín i Martina Gusman en els papers principals. 
 
Carancho (l'au rapinyaire que hi habita des del sud dels Estats Units d'Amèrica 
fins a la Terra del Foc) ens parla d‟en Sosa (Ricardo Darín), un tèrbol advocat i 
la Luján (Martina Gusman), jove i solitària doctora que es guanya la vida a les 
ambulàncies, en ambulatoris i serveis d‟urgències. La seva història d'amor 
comença la nit en què Luján i Sosa es coneixen al carrer, en un accident de 
trànsit. Ella intenta salvar la vida a un home; ell intenta aconseguir un client. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada gratuïta. Entrades disponibles el dia de la projecció a les taquilles dels 
Cinemes Girona. 
 
Dissabte 19 setembre 

LATcinema – Mercè 2015. Cinema argentí: ‘Nacido y criado’ 
20:00h 
 
Segona sessió del cicle de cinema argentí de la Mercè 2015 amb pel·lícules del 
director Pablo Trapero. Projecció de Nacido y criado (Argentina - Itàlia - 
Regne Unit. 2006. 100'), de Pablo Trapero. Actors principals: Guillermo 
Pfening, Federico Esquerro i Martina Gusman. 
 
A Nacido y criado, Santiago és un jove i exitós restaurador que viu 
còmodament amb la seva dona i la seva filla. Fins que un accident imprimeix un 
violent gir a la seva vida. En el paisatge gelat del sud argentí, Santiago 
reapareix treballant en un aeroport. L‟indret, el treball i el clima implacable es 
presenten com un càstig que trenca l'esperit i el seny. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada gratuïta. Entrades disponibles el dia de la projecció a les taquilles dels 
Cinemes Girona. 
 

mailto:institut@culturesamericanes.cat


Diumenge 20 setembre 

LATcinema – Mercè 2015. Cinema argentí: ‘Leonera’ 
20:00h 
 
En el marc de les festes de la Mercè 2015, tercera sessió del cicle de cinema 
argentí amb pel·lícules del director Pablo Trapero. 
 
Projecció de Leonera (Argentina - Corea - Brasil. 2008. 113 '), de Pablo 
Trapero. Actors: Martina Gusman, Rodrigo Santoro, Elli Medeiros. 
 
Leonera és com es coneix a l'Argentina a la zona de les presons per on han de 
passar els interns per ser traslladats. El film, que va competir al Festival de 
Cannes 2008, és un drama carcerari rodat en centres penitenciaris reals. La 
pel·lícula explica la història de Julia, que estant embarassada és detinguda i 
empresonada acusada de l'assassinat del seu nuvi. Julia donarà a llum a la 
presó i progressivament s'anirà separant del seu principal suport, la seva mare, 
que no vol que el seu nét creixi entre reixes. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada gratuïta. Entrades disponibles el dia de la projecció a les taquilles dels 
Cinemes Girona. 
 
 

 
 
 
Dilluns 21 setembre 

'Diàlegs a Casa': 'El viatge', amb Maria Kodama i Ernesto 
Mallo  
20:00h 
 
María Kodama, professora, escriptora i traductora, vídua del cèlebre escriptor 
argentí Jorge Luis Borges, i Ernesto Mallo, escriptor, dramaturg i guionista 
argentí, protagonitzen una nova sessió de Diàlegs a Casa, espai de conversa i 
reflexió impulsat per Casa Amèrica Catalunya que en aquesta ocasió versarà 
sobre la temàtica del viatge. 
 
En la seva anterior presència a l'entitat, el juny del 2011 amb motiu del 25 
aniversari de la mort de Borges, María Kodama ja es va referir a la fascinació 
de l'escriptor pels viatges i per altres cultures com l'oriental: "L'amor de Borges 



per Orient va néixer primer per la literatura i després pels seus viatges al Japó. 
En el seu primer viatge va quedar fascinat i deia que era un dels pocs països 
civilitzats del món, on la gent tenia respecte i era educada amb els altres". 
 
Aquesta sessió es programa amb motiu de la inauguració de l'exposició El 
Atlas de Borges, mostra itinerant amb textos de l'autor i més de 130 
fotografies de l'àlbum de viatges de Borges i Maria Kodama. Aquesta mostra 
romandrà oberta al públic a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona (plaça 
de Lesseps, 20- 22) fins al 14 d'octubre. 
 
La presència de Maria Kodama a Barcelona, en la inauguració d'aquesta 
mostra i en els Diàlegs a Casa, s'emmarca en el context de les festes de la 
Mercè 2015, que tenen Buenos Aires com a ciutat convidada. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 22 setembre 

‘Antropomúsica d’anada i tornada’, conferència de Raúl 
Rodríguez 
20:00h 
 
En el marc de la seva actuació a La Mercè 2015, el músic i antropòleg Raúl 
Rodríguez presenta dins del cicle Hamaques el seu Llibre-Disc Razón de 
Son, fruit d‟una investigació de més de 20 anys al voltant del flamenc i la seva 
relació amb les músiques populars de l‟anomenat Carib Afro-Andalús. 
 
A través d'exemples sonors i de la presentació d'un nou instrument, el Tres 
Flamenc, aquesta conferència proposa un viatge per la història de la música i la 
pròpia experimentació musical. 
 
Raúl Rodríguez conversarà sobre les músiques d'anada i tornada de Cuba, 
Mèxic, Andalusia, Puerto Rico i Veneçuela, i les circumstàncies que van 
generar aquesta gran família sonora. 
 
Raúl Rodríguez ho explica així: "Som a un indret en mig del mar, a la mateixa 
distància de tots els ports". 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 

 
Dimecres 23 setembre 

LATcinema – Mercè 2015. Cinema argentí: ‘El bonaerense’ 
20:00h 
 
Penúltima sessió del cicle de cinema argentí amb pel·lícules del director Pablo 
Trapero programat amb motiu de les festes de la Mercè 2015 que tenen a 
Buenos Aires com a ciutat convidada 
 

Projecció del film El bonaerense (Argentina. 2002. 99 '), de Pablo Trapero. 

http://lameva.barcelona.cat/merce/ca/node/400395792
http://lameva.barcelona.cat/merce/ca/node/400395792


Interpretada per Jorge Román, Mimí Ardú i Darío Levy. 
 
El bonaerense, pel·lícula guardonada en festivals com els de Xicago, 
l‟Iberoamericà de Huelva i Mostra de Guadalajara i premiada amb dos Còndor 
de Plata, narra com el Zapa, un humil manyà de províncies argentí, és acusat 
injustament d'un robatori. Un oncle seu, exagent policial, aconsegueix treure‟l 
de la presó i enviar-lo recomanat a la policia de Buenos Aires. 
 
A la capital, la necessitat de fer-se fort dins del cos policial durà al Zapa a 
vendre la seva ànima al diable. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 

Entrada gratuïta. Entrades disponibles el dia de la projecció a les taquilles dels 
Cinemes Girona. 
 
Dijous 24 setembre 

LATcinema – Mercè 2015. Cinema argentí: ‘Elefante blanco’ 
20:00h 
 
Darrera sessió del cicle de cinema argentí a la Mercè 2015 amb projecció de 
cinc pel·lícules del director Pablo Trapero. 
 
Passi del film Elefante blanco (Argentina - Espanya. 2012. 120 '), de Pablo 
Trapero. Intèrprets: Ricardo Darín, Jérémie Renier, Martina Gusman. 
 
Elefante blanco narra l'amistat de dos capellans, Julián i Nicolás, que després 
de sobreviure a un intent d'assassinat de l'exèrcit durant el seu treball a 
Centreamèrica, s'assenten en una barriada de Buenos Aires per desenvolupar 
el seu apostolat i tasca social. 
 
Allà coneixen la Luciana, amb la qual lluitaran colze a colze contra la corrupció, 
mal endèmic de la zona. El seu treball els enfrontarà a la jerarquia eclesiàstica i 
als poders governamentals i policials, tot arriscant les seves vides per defensar 
el seu compromís i lleialtat amb els veïns del barri. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 

Entrada gratuïta. Entrades disponibles el dia de la projecció a les taquilles dels 
Cinemes Girona. 
 
Dimecres 30 setembre 

Viatge al Centre d’Amèrica (1): L’art huracanat de Belize 
20:00h 
 
Primera sessió del cicle Viatge al Centre d’Amèrica, dedicat a descobrir i 
difondre iniciatives i projectes culturals, artístics, socials i mediambientals que 
tenen lloc als set països de la regió centreamericana. 
 
En l‟activitat d‟avui, l‟artista i activista cultural Joan Duran Benet presenta 
Binomium, els dos primers volums del seu nou projecte The Container 



Collection, dedicats a dos dels artistes més rellevants de Belize: Michael 
Gordon i Yasser Musa.  
 
The Container Collection s‟origina a la Zona dels Huracans, que inclou el 
Yucatán, a Mèxic, Amèrica Central i el Carib, per difondre el moviment artístic 
de Belize, l‟obra dels seus autors i la seva realitat inconfusible.  
 
El cicle Viatge al Centre d’Amèrica, organitzat per Casa Amèrica Catalunya 
amb la col·laboració d‟Altaïr Magazine, consta de set sessions –una per 
cadascun dels països que formen part de Centreamèrica– que es celebraran 
entre avui 30 de setembre i el dimecres 2 de desembre. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 2 octubre 

LATcinema - Pioneres del documental llatinoamericà: 'De 
cierta manera' (Cuba) 
20:00h 
 
Primera sessió del cicle Pioneres del documental llatinoamericà de la 23a 
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. Projecció de De 
cierta manera (1974. Cuba), de Sara Gómez, primera realitzadora afrocubana 
de la història. 
 
De cierta manera és una obra híbrida entre el documental i la ficció que ofereix 
una mirada de la societat cubana després de la revolució del 1959. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona. 
Entrada: 2,5 € 
 
Dissabte 3 octubre 

Jornada de debat i reflexió: ‘Denunciant abusos. Buscant 
respostes’ 
De 9 a 14h 
 
Denunciant abusos. Buscant respostes. El Tribunal Permanent dels 
Pobles i altres experiències per reclamar justícia és una jornada de debat i 
reflexió proposada en el marc de Ciutats Defensores dels Drets Humans. 
 
Hi participen: Gianni Tognoni, secretari general del Tribunal Permanent dels 
Pobles i les activistes Yolanda Oquelí (Guatemala), Helena Maleno 
(Espanya/Marroc), Maryan Al Khawaja (Bahrain) i Ruth Mumbi (Kènia). 
 
Hi intervenen: Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya, 
David Bondia, president de l‟Institut de Drets Humans de Catalunya i Antoni 
Pigrau, vicepresident de l‟Institut Català Internacional per la Pau. 
 



Organitzen: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), Casa Amèrica 
Catalunya, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Comissió Espanyola 
d’Ajut al Refugiat (CEAR)  
 
Per assistir cal inscriure’s enviant un correu electrònic a  
activitats.icip@gencat.cat 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
 
Dissabte 3 octubre 

Ruta del ‘Boom’ Llatinoamericà a Barcelona 
17:00h 

  
La Ruta del Boom Llatinoamericà convida a conèixer escenaris, personatges 
i conceptes d'un dels majors moviments literaris del segle XX que als anys 
seixanta i setanta es va instal·lar i va triomfar a Barcelona. 
 
Amb aquesta Ruta recorrerem carrers i visitarem alguns dels llocs que 
freqüentaven els autors del Boom: el Bar Glaciar, el Pastís o El Molino; els 
restaurants Amaya, Los Caracoles o Casa Leopoldo, entre altres espais que 
van servir de trobada a la nova fornada d'escriptors. A través de la ruta ens 
aproparem a la vida de grans noms de la literatura com Gabriel García 
Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso o Julio Cortázar durant la seva 
estada a Barcelona. 
 
Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia al telèfon 93.2380661 
Punt de trobada: Moll de Drassanes (davant estació Las Golondrinas) 
Durada de la Ruta: 2 hores aprox. 
Preu: 10€ 
Disseny i guia de la ruta: Conèixerbcn  
 
Dissabte 3 octubre 

Jornada de debat i reflexió: ‘Denunciant abusos. Buscant 
respostes’ 
De 9 a 14h 
 
Denunciant abusos. Buscant respostes. El Tribunal Permanent dels 
Pobles i altres experiències per reclamar justícia és una jornada de debat i 
reflexió proposada en el marc de Ciutats Defensores dels Drets Humans. 
 
Hi participen Gianni Tognoni, secretari gral Tribunal Permanent dels Pobles i 
les activistes humanitàries Yolanda Oquelí (Guatemala), Helena Maleno 
(Espanya/Marroc), Maryan Al Khawaja (Bahrain) i Ruth Mumbi (Kènia). 
 
Hi intervenen Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya, 
David Bondia, president de l‟Institut de Drets Humans de Catalunya i Antoni 
Pigrau, vicepresident de l‟Institut Català Internacional per la Pau. 
 

mailto:activitats.icip@gencat.cat


Organitzen: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), Casa Amèrica 
Catalunya, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Comissió Espanyola 
d’Ajut al Refugiat (CEAR)  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
 
Dilluns 5 

Literatura i compromís (1): Al voltant de l’obra de Juan José 
Saer 
19:30h 
 
Enguany es compleix una dècada de la mort de tres escriptors fonamentals de 
la literatura llatinoamericana del segle XX: l‟argentí Juan José Saer, el 
paraguaià Augusto Roa Bastos i el cubà Guillermo Cabrera Infante.  
 
Especialistes en aquests autors examinen, en les tres sessions del cicle 
Literatura i compromís: Saer, Roa Bastos i Cabrera Infante, la trajectòria i 
presència de la seva obra amb un eix comú: les relacions entre literatura i 
cinema, molt present en tots tres escriptors. 
 
En la sessió d‟avui, dedicada a l‟argentí Juan José Saer, hi intervenen Julio 
Premat, professor de la Universitat Paris 8-Saint Denis, editor de tres volums 
de l'obra pòstuma de Saer i autor de La dicha de Saturno; escritura y 
melancolía en la obra de Juan José Saer (2002), i Santiago Fillol, professor de 
Ficció Cinematogràfica de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).  
 
Els professors Nora Catelli i Edgardo Dobry coordinen aquest cicle, organitzat 
per Casa Amèrica Catalunya amb la col·laboració de Biblioteques de 
Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 6 octubre 

‘Viatge al Centre d’Amèrica’: Hondures a ritme d’Anderson 
20:00h 
 
Segona sessió del cicle Viatge al Centre d’Amèrica, dedicat a descobrir i 
difondre iniciatives i projectes culturals, artístics, socials i mediambientals que 
tenen lloc als set països de la regió centreamericana. 
 
Guillermo Anderson, cantautor hondureny molt reconegut  de forma especial 
a tota Centreamèrica, ofereix una conferència musical sobre la història i cultura 
del poble garífuna. Tot a ritme de La Punta, la música i dansa d‟aquesta ètnia 
afrocaribenya del centre d‟Amèrica.  
 
Anderson va ser nomenat Ambaixador Cultural d‟Hondures al Món i és Premi 
Nacional d‟Art per la seva dilatada trajectòria musical. També ha desenvolupat 
un important paper en campanyes d‟educació i salut. La seva cançó En mi país 
es considerada un himne alternatiu d‟Hondures.  



 
El cicle Viatge al Centre d’Amèrica, organitzat per Casa Amèrica Catalunya 
amb la col·laboració d‟Altaïr Magazine, consta de set sessions –una per 
cadascun dels països que formen part de Centreamèrica– que es celebren 
entre el 30 de setembre i el 2 de desembre. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

Dimarts 6 octubre 

Literatura i compromís (2): Posteritat i presència de 
Guillermo Cabrera Infante 
19:30h 
 
Segona sessió del cicle de conferències Literatura i compromís: Saer, Roa 
Bastos i Cabrera Infante dedicat a aquests tres escriptors fonamentals de la 
literatura llatinoamericana de la segona meitat del segle XX. 
 
La sessió d‟avui es centra en la figura del cubà Guillermo Cabrera Infante 
(1929 – 2005) i compta amb les intervencions de: 
 
Antonio José Ponte, escriptor cubà establert a Madrid i un dels principals 
intel·lectuals del seu país, tant pel que fa a la creació literària –és autor de 
novel·les, contes, poesia i assaig– com al debat sobre la situació política 
cubana; Així, Ponte és autor, entre altres títols, de La fiesta vigilada 
(Anagrama, 2007). 
 
Dunia Gras, professora de literatura hispanoamericana a la Universitat de 
Barcelona. En els últims anys una part important de la seva recerca s'ha centrat 
en la figura de Guillermo Cabrera Infante, i en particular en l'estudi dels seus 
guions cinematogràfics i la seva correspondència amb altres escriptors, com 
ara Manuel Puig i Severo Sarduy. 
 
Els professors Nora Catelli i Edgardo Dobry coordinen aquest cicle organitzat 
per Casa Amèrica Catalunya. Hi col·labora Biblioteques de Barcelona. 
 
Lloc: Biblioteca Sagrada Família. c/ Provença, 480. Barcelona 
Entrada lliure 
  

Dijous 8 octubre 

Augusto Roa Bastos, la literatura i el cinema 
19:30h 
 
Tercera i darrera sessió del cicle de conferències Juan José Saer, Augusto 
Roa Bastos i Guillermo Cabrera Infante. A deu anys de la seva desaparició 
dedicat a aquests tres escriptors fonamentals de la literatura llatinoamericana 
de la segona meitat del segle XX. 
 
La sessió d‟avui fixa l‟atenció en el paraguaià Augusto Roa Bastos. 
 



Hi intervenen Sergio Delgado, professor de la Universitat Paris Este Créteil-
Val de Marne; novel·lista, assagista i editor. Dirigeix la col·lecció "El país del 
sauce" (EDUNER, de la Universitat d'Entre Ríos, Argentina), dedicada a la 
literatura del litoral fluvial del Con Sud. I Francisco Tovar, professor de 
literatura hispanoamericana de la Universitat de Lleida. Editor i autor de 
nombrosos estudis sobre la figura i l'obra de Roa Bastos, com Las historias del 
dictador i Yo el supremo. 
  

Els professors Nora Catelli i Edgardo Dobry coordinen aquest cicle, que està 
organitzat per Casa Amèrica Catalunya amb la col·laboració de Biblioteques 
de Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 

Divendres 9 octubre 

LATcinema: 'Tú y yo' (República Dominicana) 
20:00h 
 
Projecció de Tú y yo (85‟. 2014. República Dominicana), de Natalia Cabral y 
Oriol Estrada. Pel·lícula documental guardonada en festivals com els de 
Cartagena de Indias, Nou Cinema Llatinoamericà de L‟Havana i Internacional 
de Cinema Documental de República Dominicana i el Carib. 
 
A Tú y yo, la relació entre La Doña, una vídua de 70 anys, i l‟Aridia, la seva 
jove minyona, és farcida de tensions i ambiguitats. Però en acabar el dia, en 
aquesta casa del centre de Santo Domingo, saben que, de alguna manera, 
només es tenen l‟una a l‟altre. 
 
Presenten els directors, la dominicana Natalia Cabral i el català Oriol Estrada. 
  
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona. 
Entrada: Aportació voluntària 
 

Dimarts 13 octubre 

La Diàspora 2015: ‘Especial Jaime Garzón’ 
19:00h 
 
Un any més, Casa Amèrica Catalunya acull, en dues sessions, part de la 
Mostra Documental del 12è Festival de Cinema Colombià de Barcelona La 
Diàspora 2015. Aquestes activitats formen part del bloc temàtic Selecció 
Senyal Colòmbia. Es tracta d‟una mostra de documentals oferta en exclusiva 
per la televisió pública de Colòmbia. 
 
En la sessió d‟avui es projecta Especial Jaime Garzón (90‟. 2014. Colòmbia), 
de Francisco Ortiz.    
 
Aquest treball es va realitzar en el 15è aniversari de l‟assassinat de Jaime 
Garzón, l‟humorista polític més important de Colòmbia, i recorre la vida 
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d‟aquest admirat i influent personatge de tarannà indomable i d‟extraordinari 
esperit crític.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 14 octubre 

La Diàspora 2015: ‘Buscando a Gabo’ 
19:00h 
 
Segona sessió de la Mostra Documental del 12è Festival de Cinema 
Colombià de Barcelona La Diàspora 2015. Dins del bloc temàtic Selecció 
Senyal Colòmbia, mostra de documentals oferta en exclusiva per la televisió 
pública de Colòmbia, projecció de Buscando a Gabo (52‟. 2007. Colòmbia), de 
Fernando Bottía. 
 
Aquest documental relata la faceta més humana de l‟escriptor i Premi Nobel de 
Literatura, Gabriel García Márquez. Ho fa a través dels testimonis dels seus 
familiars, amics, col·legues periodistes i escriptors. Buscando a Gabo 
persegueix el García Márquez humà, el que poden desvetllar els amics que han 
estat amb ell al llarg de la seva vida, el mateix que ha estat perdut en les dades 
biogràfiques.   
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 15 octubre 

‘La terra inesperada’, amb Laura Restrepo i Gabi Martínez  
20:00h 
 
Primera sessió del cicle de xerrades La literatura d’allò real: diàleg de les 
dues voreres sobre periodisme. Es tracta de tres trobades de cronistes de la 
realitat de l‟Amèrica Llatina que utilitzen eines del periodisme, la literatura, les 
ciències socials i les noves tecnologies per explicar un món en transformació.  
 
Europa i l‟Amèrica Llatina viuen grans canvis i per entendre-ho i explicar-ho cal 
desgastar-se les sabates, parlar amb molta gent i revisar-ne un passat convuls.  
 
L'escriptora colombiana Laura Restrepo i l'autor català Gabi Martínez van 
escriure sobre els seus països d'origen després de recórrer bona part del món. 
Aquesta experiència els ha ajudat a entendre les realitats que els són més 
pròximes. En parlen en aquesta sessió titulada La terra inesperada. Explicar 
des de la sorpresa el present i passat en les dues ribes. 
 
Modera la conversa el periodista argentí Roberto Herrscher. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 



Divendres 16 octubre 

Agenda Llatinoamericana 2016   
19.00h 
  
En la cloenda de l‟exposició  Pere Casaldàliga. De professió, l’esperança, 
Jaume Pera, de l‟ONG Justícia i Pau, presenta l‟Agenda Llatinoamericana 
2016.  Aquesta agenda anual va néixer el 1992, de la mà dels religiosos 
claretians Pere Casaldàliga i José María Vigil, com una eina de reflexió sobre 
temes polítics i socials de l‟Amèrica Llatina, des d‟un vessant constructiu i crític.  
 
Amb aquest objectiu, cada any l'Agenda Llatinoamericana inclou un centenar 
de pàgines amb firmes tant prestigioses com les de José Saramago, Frei Betto, 
Leonardo Boff, Eduardo Galeano i Pere Casaldàliga.   
 
L‟Agenda Llatinoamericana 2016 està dedicada a la Desigualtat i Propietat. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 16 octubre 

LATcinema - Pioneres del documental llatinoamericà: ‘El 
hombre cuando es hombre’ 
20:00h 
 
Segona sessió del cicle Pioneres del documental llatinoamericà de la 23a 
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. Projecció de El 
hombre cuando es hombre (1982. França/ Alemanya), documental de la 
realitzadora xilena Valeria Sarmiento que es desenvolupa a Costa Rica. 
 
El hombre cuando es hombre és una investigació, en clau d‟humor negre, 
sobre l‟amor romàntic i la pervivència del maclisme a la cultura 
llatinoamericana. 
  
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona. 
Entrada: 2,5 € 
 
Divendres 16 octubre 

‘Diàlegs a Casa’ amb Nélida Piñon i Carme Riera 
20.30h 

  
Nélida Piñon, periodista, escriptora i docent brasilera, i Carme Riera, 
escriptora, filòloga i professora, protagonitzen una nova sessió de Diàlegs a 
casa, espai de conversa i reflexió de Casa Amèrica Catalunya.  
  
Nélida Piñon i Carme Riera parlaran sobre la literatura de l'escriptora brasilera 
amb motiu dels 30 anys de publicació de la seva celebrada novel·la La 
república de los sueños i de la recent edició del seu llibre de relats La camisa 
del marido (Alfaguara, 2015).  
  



A més de ser una destacada figura de les lletres llatinoamericanes 
contemporànies, i de presidir diferents institucions acadèmiques i culturals, 
Nélida Piñon també és coneguda per la seva tasca com a activista contra el 
règim militar de Brasil i en defensa dels drets humans i de la dona.  
 
 Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dissabte 17 octubre 

Concert de Patricio Sullivan i Juan Pablo Gau (Argentina) 
21:30h 
 
Concert del duet de xaranguistes argentins format per Patricio Sullivan i Juan 
Pablo Grau. Es tracta d‟un diàleg entre les cordes del xarango i la guitarra, en 
un repertori d‟inspiració folklòrica i espècies llatinoamericanes.  
 
Sullivan – Gau ens proposa amb el seu projecte Cordes Itinerants un viatge 
sonor farcit de matiços i colors; un paisatge en intimitat amb la terra i la seva 
energia, tot representant l‟ànima musical dels pobles del continent americà. 
 
Concert del cicle Hamaques, la programació de música tradicional i popular 
llatinoamericana de Barcelona. 
 
Lloc: La Violeta de Gràcia. c/ Maspons, 6. Barcelona 
Entrada: 3€ 
 

 
 
Dilluns 19 octubre 

E299SCENA: ‘¡Mátame, mamá!’ 
20:00h 
 
Nova sessió d‟ d'E299SCENA, la programació de teatre de Casa Amèrica 
Catalunya, amb representació de l‟obra ¡Mátame, mamá!, del dramaturg 
veneçolà Elio Palencia. 
 
Sinopsi: Un jove pintor i publicista, que pateix una gran depressió, torna a casa 
de la seva mare en un poble de províncies. El retrobament d‟aquests dos 
personatges desvetlla una història d‟amor i generositat.   



 
Elio Palencia (Maracay, Veneçuela, 1963), dramaturg, actor i director, és una 
de les veus més originals del teatre contemporani del seu país.  
 
Direcció: Alfredo Alonso; Intèrprets: Carmen Elisa Arcila Ríos i Martín 
Brassesco.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 20 octubre 

‘Periodisme literari’, amb Gabriela Wiener, Jorge Carrión i 
Roberto Herrscher 
20:00h 
 
Segona sessió del cicle de xerrades La literatura d’allò real: diàleg de les 
dues ribes sobre periodisme, trobades de cronistes de l‟Amèrica Llatina que 
utilitzen eines del periodisme, la literatura, les ciències socials i les noves 
tecnologies per explicar un món en transformació.  
 
La sessió d‟avui, titulada Noves maneres d’explicar. Periodisme literari des 
del ‘jo’, comptarà amb les intervencions de l‟escriptora peruana, cronista, 
periodista i poeta Gabriela Wiener, l‟escriptor i crític literari tarragoní Jorge 
Carrión, i el periodista argentí i coordinador del cicle Roberto Herrscher. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 21 octubre 

‘Viatge al Centre d’Amèrica’: El Salvador té memòria 
20:00h 
 
Tercera sessió de Viatge al Centre d’Amèrica, cicle sobre iniciatives i 
projectes culturals, artístics, socials i mediambientals de Centreamèrica. 
 
Gloria Guzmán Orellana, activista del moviment feminista a El Salvador i 
familiar de desapareguts per la guerra dels 80 entre l‟exèrcit del país i la 
guerrilla, exposa els resultats de Mujeres con memoria en El Salvador, estudi 
que reconstrueix part de la memòria del conflicte armat a partir de visions i 
experiències de les dones implicades amb els drets humans. 
 
Viatge al Centre d’Amèrica, organitzat per Casa Amèrica Catalunya en 
col·laboració amb Altaïr Magazine, són set sessions –una per cadascun dels 
països centreamericans–, entre el 30 de setembre i el 2 de desembre. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 



Dijous 22 octubre 

Festival de Narració Oral ‘Munt de Mots’: ‘Contes de la 
carabina ràdio’  
20:00h 
 
Dins del 6è Festival de Narració Oral de Barcelona Munt de Mots, el 
contacontes veneçolà Alexander Hernández presenta l‟espectacle Contes de 
la carabina ràdio.  
 
Sinopsi: A Ràdio Enriquillo, a la República Dominicana, van inventar la notícia 
ja que estava censurat informar de manera parlada. També ens remet als 
temps en què la família sencera plorava quan s‟emetien ràdionovel·les com El 
dret de néixer o la de la dona que somiava amb espantar els huracans. 
  
Alexander Hernández, periodista i narrador de contes veneçolà, ha adaptat 
contes dels pobles indígenes, alguns dels quals han estat traduïts al català.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 

 
Divendres 23 octubre 

LATcinema - Pioneres del documental llatinoamericà: ‘Amor, 
mujeres y flores’ (Colòmbia) 
20:00h 
 
Tercera i darrera sessió del cicle Pioneres del documental llatinoamericà de 
la 23a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.  
 
Projecció de Amor, mujeres y flores (1989. Colòmbia), de Marta Rodríguez i 
Jorge Silva. 
 
Amor, mujeres y flores exposa les precàries condicions laborals del conreu de 
flors a Colòmbia, al que s‟hi dediquen només dones, de forma quasi exclusiva.   
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona. 
Entrada: 2,5 € 
 
Divendres 23 octubre 

Concert de Sones de Marimba (Mèxic + Centreamèrica) 
21:00h 
 
Concert de Sones de Marimba, formació que recopila part del repertori 
tradicional mexicà i centreamericà, amb l‟instrument de la marimba –un xilòfon 
de fusta– com a element central. 
 
Al sud de Mèxic i a Centreamèrica, la marimba és l‟instrument rei, una mena de 
piano de Centreamèrica: A Guatemala, la marimba és Símbol Patri i a Costa 
Rica ha estat declarada Instrument Nacional.  Així, en aquest concert 



s‟escoltaran músiques tradicionals como ara el danzón, el son huasteco, el son 
cubà, el son jarocho, i la música llanera, entre altres. 
 
Sones de Marimba és formada per músics llatinoamericans i espanyols 
residents a Barcelona: Yehosuá Escobedo: marimba i percussió; Simao 
Hernández: veu, jarana, vihuela, i requinto jarocho; Nicolas Cristancho: 
marimba, veu i piano; Alejandro Tamayo: contrabaix; Jankely Felix: bateria. 
 
Concert del cicle Hamaques, la programació de música tradicional i popular 
llatinoamericana de Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Bonaventura Muñoz 21. Barcelona 
Entrada: 10€  Reserves a l‟e-mail: reserva@americat.cat 
 
Dissabte 24 octubre 

LATcinema – Festival de Cinema Gai i Lèsbic: ‘Cuatro lunas’ 
(Mèxic) 
20:00h 
 
En el marc del Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona 
(FICGLB) projecció de Cuatro Lunas (110‟. 2014. Mèxic), de Sergio Tovar 
Velarde. 
 
Aquesta pel·lícula presenta quatre històries d‟amor entre homes de diferents 
generacions, i els conflictes i temences als quals s‟hi enfronten.  
 
Tràiler de Cuatro lunas: https://www.youtube.com/watch?v=jK8kT3wC-Wo 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 

 
Dissabte 24 octubre 

Teatro de los Andes: ‘Mar’ 
20:00h.  
 
Estrena a Barcelona de Mar, l'últim muntatge del Teatro de los Andes, una de 
les companyies més emblemàtiques de l'Amèrica Llatina. Dramatúrgia i direcció 
a càrrec d'Arístides Vargas. 
 
Mar arrenca en la Guerra del Pacífic i és una al·legoria poètica de l'impacte 
sentimental en els bolivians de la pèrdua del litoral. L'obra explica la història de 
tres germans, Juana, Miguel y Segundo, que decideixen emprendre un viatge 
per complir l'últim desig de la seva mare moribunda. 
 
Organitza Aliança Social per a la Innovació (ASI) amb el suport de Casa 
Amèrica Catalunya. 
 
Col·laboren Consolat General de Bolívia a Barcelona, Consolat General de 

https://www.youtube.com/watch?v=jK8kT3wC-Wo


l'Equador a Barcelona, Consolat General de la República d'Argentina, 
Mans Unides, Multifilms, Clínica dental Esfedarent i Global Network Bi. 
 
Lloc: Teatre de Sarrià.  c/ Pare Miquel de Sarrià, 8  
Entrada: 11€  
Venda d’entrades a Casa Amèrica Catalunya. 
 
Diumenge 25 octubre 

LATcinema – Festival de Cinema Gai i Lèsbic: ‘Vestido de 
novia’ (Cuba) 
20:00h 
 
Segon passi del Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona 
(FICGLB) amb Vestido de novia (100‟. 2014. Cuba), de Marilyn Solaya. 
 
Vestido de Novia té lloc a la Cuba dels 90 i explica com la Rosa Elena i 
l‟Alberto, una parella acabada de casar, es veurà afectada per un secret del 
passat.  
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
Dimecres 28 octubre 

Festival MXaBCN: ‘Esmentar, en el record, la violència’, amb 
Eduardo Ruiz Sosa 
20:00h 
 
Sessió literària del MXaBCN, Festival Internacional de Mèxic a Barcelona 
amb Esmentar, en el record la violència. L‟escriptor mexicà Eduardo Ruiz 
Sosa parla la literatura que fa de la violència una manera d'escriure, o que 
pretèn abordar-ne el ressó que hi queda en els vius.  
 

El Festival Internacional de Mèxic a Barcelona (22 setembre - 30 novembre) 
mostra la diversitat de la cultura mexicana, amb propostes contemporànies i 
expressions més tradicionals i populars.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 29 octubre 

‘El que va dir la pilota’, amb Leonardo Faccio, Enric González 
i Roberto Herrscher 
20:00h 
 
Darrera sessió del cicle de xerrades La literatura d’allò real: diàleg de les 
dues ribes sobre periodisme.  
 
El periodista argentí Leonardo Faccio, autor de Messi, el noi que sempre 
arribava tard, considerada la millor aproximació a l‟astre del futbol Leo Messi; el 



reporter, columnista i corresponsal de premsa Enric González, i el periodista 
argentí Roberto Herrscher aborden El que va dir la pilota. Explicar la 
societat actual des del futbol. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 30 octubre 

LATcinema: ‘Mangoré’ (Paraguai) 
20:00h 
 
Estrena de Mangoré (93‟. 2015. Paraguai), de Luis Vera, pel·lícula sobre el 
virtuós de la guitarra clàssica Agustín Pío Barrios Mangoré. El film és alhora 
una celebració de la vida del llegendari músic i una exaltació d‟una pàtria 
llatinoamericana. 
 
Presenta la sessió el director de Mangoré, el realitzador xilè Luis Vera. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 

 

 
Del dilluns 26 al divendres 30 d’octubre 
Instal·lació Altar de Morts en homenatge a Eduardo Galeano 
 
Casa Amèrica Catalunya ret homenatge amb el seu Altar de Morts d‟enguany 
a l‟escriptor uruguaià Eduardo Galeano, qui ens va deixar el passat mes 
d‟abril. La instal·lació és obra de l‟artista mexicana Lola Zavala i romandrà 
oberta al públic a la nostra seu des de les 18 hores del dilluns 26 fins el 
divendres 30 d‟octubre. 
 
L‟Altar de Morts 2015 serà un ampli glossari visual de l‟obra d‟Eduardo 
Galeano qui, amb Las venas abiertas de América Latina i Memoria de fuego, 
entre d‟altres llibres, va desenvolupar una mirada a l‟interior del continent la 
qual ha marcat a les darreres generacions.  



Així doncs, la instal·lació permetrà contemplar un extens i variat repertori 
d‟objectes d‟art popular mexicà relacionats amb l‟immens llegat de Galeano. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Horari de visita: 10 – 14 ; 17 – 20h. (dilluns 26, a partir de les 18h) 
Entrada lliure 
 
Dimarts 3 novembre 

Presentació de llibre: ‘Archipiélagos’, d’Abilio Estévez  
20:00h 
 
L'escriptor cubà Abilio Estévez presenta Archipiélagos, la seva nova novel·la 
publicada per Tusquets editores. L‟acompanya l'autor cubà Iván de la Nuez.  
 
Agost del 1933. A Cuba tenen lloc els successos que posteriorment seran 
coneguts com La revolució del trenta. L'illa sencera s'alça en contra d'un 
president autoritari: el general Gerardo Machado. Quan la situació es fa 
insostenible, el president fuig amb avió a les Bahames. La víspera, un noi 
anomenat José Isabel és testimoni de l'assassinat d'un jove en un pantà que hi 
ha prop de casa seva.  
 
Abilio Estévez (l'Havana, 1954) resideix en l'actualitat a Barcelona. Ha escrit 
tres novel·les unànimement aclamades per la crítica i traduïdes a més de vuit 
idiomes: Tuyo es el reino, Los palacios distantes  i El navegante dormido. 
 
Activitat organitzada amb Tusquets Editores i la col·laboració del Fondo 
Antonio López Lamadrid i la Fundació José Manuel Lara. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 4 novembre 

Setmana de l’Humor Llatinoamericà (1): Tot recordant 
Rabinovich 
20:00h 
 

Primera activitat de la 5ª Setmana de l‟Humor Llatinoamericà amb la sessió Tot 
recordant Rabinovich, en homenatge a Daniel Rabinovich històric integrant 
del grup argentí Les Luthiers que ens va deixar aquest estiu. 
 

Intervenen Gabriel Alejo Jacovkis, Horacio Altuna, Lucía Lijtmaer, Joaquín 
Daniel i Mila von Chobiak. 
 
Home d'enorme talent i carisma, irreverent i amb gran capacitat d‟improvisació, 
Daniel Rabinovich es va convertir en un dels integrants més populars del 
grup. A Casa Amèrica Catalunya va venir l‟any 2009 amb motiu de la celebració 
de la II Setmana de l'Humor Llatinoamericà. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure fins a completar l‟aforament 



Dijous 5 novembre 

Setmana de l’Humor Llatinoamericà (2): Projecció de ‘De 
Rolling por Colombia’ 
20:00h 
 

Segona sessió de la 5ª Setmana de l’Humor Llatinoamericà de Casa 
Amèrica Catalunya. Passi del film De Rolling por Colombia, comèdia d‟Harold 
Trompetero. Presenta la película l‟escriptor colombià Sergio Álvarez. 
 
De Rolling por Colombia (Colòmbia. 2013. 78‟) mostra com durant la crisi del 
1952, dos locutors de ràdio decideixen salvar el seu negoci transmetent “en 
directe i pedalazo a pedalazo” la segona edició de la Vuelta a Colombia en 
bicicleta. La falta de recursos econòmics per viatjar els obliga a inventar tot el 
que passa durant la cursa sense sortir de la cabina de la seva emissora. 
 
De Rolling por Colombia va obtenir el Premi del Públic en el Festival La 
Diàspora 2014. 
 
Sergio Álvarez és un reconegut escriptor i guionista colombià arrelat a 
Barcelona. Ha publicat La lectora (2004), premiada novel·la sobre el narcotràfic 
a Colòmbia, que va ser adaptada a la televisió i portada al cinema. Altres obres 
seves són Mapaná (2006) i 35 muertos.  
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
Divendres 6 novembre 

Setmana de l’Humor Llatinoamericà (3): Espectacle ‘Afta 
cuándo?, per ‘Inténtalo Carito’ (Colòmbia) 
23:00h 
 

Segueix la 5ª Setmana de l’Humor Llatinoamericà de Casa Amèrica 
Catalunya amb el primer dels espectacles de teatre programats: ‘¿Afta 
cuándo?’, per Inténtalo Carito, grup dels germans colombians Juan Andrés i 
Nicolás Ospina.  Presenten Xavier Sardà i Juan Carlos Ortega. 
 
La cançó dels Germans Ospina Qué difícil es hablar español, amb més de 8 
milions de visites al seu canal a YouTube, ha esdevingut un fenomen de les 
xarxes socials i ha atret l'atenció de nombrosos festivals internacionals. Juan 
Andrés i Nicolás Ospina són dos dels artistes més prolífics de la capital 
colombiana, Bogotà. I coneixen bé Barcelona: van estudiar al Taller de Músics.  
 
Després, tota una carrera internacional, amb actuacions al Carneggie Hall i el 
Lincoln Center de Nova York, o al costat d‟artistes com Sofia Ribeiro, Fonseca, 
Misi, Paquito D‟Rivera o Marta Gómez. Inténtalo Carito és el nom del seu grup 
de música i humor. El seu espectacle: ¿Afta cuándo? 
 
Lloc: Teatre Goya. c/ Joaquim Costa, 68. Barcelona 
Entrada: 12€ 



Dissabte 7 novembre  

Ruta del ‘Boom’ Llatinoamericà a Barcelona: Ciutat Vella 
11:00h 

  
La Ruta del Boom Llatinoamericà convida a conèixer escenaris, personatges 
i conceptes d'un dels majors moviments literaris del segle XX que als anys 
seixanta i setanta es va instal·lar i va triomfar a Barcelona. 
 
Amb aquesta Ruta recorrerem carrers i visitarem alguns dels llocs que 
freqüentaven els autors del Boom: el Bar Glaciar, el Pastís o El Molino; els 
restaurants Amaya, Los Caracoles o Casa Leopoldo, entre altres espais que 
van servir de trobada a la nova fornada d'escriptors. A través de la ruta ens 
aproparem a la vida de grans noms de la literatura com Gabriel García 
Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso o Julio Cortázar durant la seva 
estada a Barcelona. 
 
Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia al telèfon 93.2380661 
Punt de trobada: Moll de Drassanes (Estació Las Golondrinas) 
Durada de la Ruta: 2 hores aprox. 
Preu: 10€ 
Disseny i guia de la ruta: Conèixerbcn  
 

 
 
Dissabte 7 novembre 

Setmana de l’Humor Llatinoamericà (4): Espectacle ‘Pichot 
López’ (Argentina) 
23:00h 
 
Penúltima sessió de la 5ª Setmana de l’Humor Llatinoamericà de Casa 
Amèrica Catalunya amb el show Pichot López, per les actrius argentines 
Malena Pichot i Charo López. Presenta BOB POP. 
 
Malena Pichot està considerada la figura del moment de l‟stand up a 
l‟Argentina; els seus vídeos a YouTube, comprats per la MTV, la van catapultar 
al panorama artístic de la comèdia.  



 
Charo López és cofundadora de la companyia d‟improvisació teatral 
Improcrash. Forma part del col·lectiu CUALCA on, juntament amb Malena 
Pichot i altres actors, creen aquesta sèrie de TV amb sketchs humorístics de 
gran èxit a l‟Argentina.  
 
Pichot i López presenten un espectacle on utilitzen la tècnica del monòleg 
humorístic com a eina per mostrar la seva particular visió de la societat, el 
feminisme i la vida. 
 
Lloc: Teatre Goya. c/ Joaquim Costa, 68. Barcelona 
Entrada: 12€ 
 
Diumenge 8 novembre 

Setmana de l’Humor Llatinoamericà (i 5): Espectacle 
‘Improversátiles’, per ‘Los Pimienta’ (Cuba) 
21:00h 
 
Darrera sessió de la 5ª Setmana de l’Humor Llatinoamericà de Casa Amèrica 
Catalunya amb l‟espectacle Improversátiles, pels actors cubans Alexis Díaz 
Pimienta i Axel Díaz Hernández, Los Pimienta. Presenta Javier Coronas. 
 
Improversátiles és un espectacle protagonitzat per la improvisació poètica, 
fusionada amb la poesia escrita i amb altres arts escèniques com el teatre, 
l‟humor, l‟spoken word i la performance.  
 
Un espectacle pel lluïment individual dels seus versàtils actors (Alexis Díaz 
Pimienta i Axel Díaz Hernández), capaços d‟improvisar, cantar, actuar, 
declamar, fer riure i emocionar a cop de paraules. 
 
Lloc: Teatre Goya. c/ Joaquim Costa, 68. Barcelona 
Entrada: 12€ 
 
Dilluns 9 novembre 

Teatro de los Andes: passat, present i futur 
19:30h 
 

De gira per Europa amb l‟obra Mar, i després de l‟èxit obtingut en la 
representació única que es va fer a Barcelona, els actors i el productor de 
Teatro de los Andes expliquen l‟evolució que ha seguit la companyia boliviana 
des de la seva fundació a l‟any 1991, els mètodes de treball que utilitzen, els 
seus muntatges més recents i quins són els seus projectes de futur.  
 
Peça clau en la història del teatre llatinoamericà contemporani, el grup es 
caracteritza per la seva aposta per la creació col·lectiva: les propostes 
musicals, escenogràfiques o dramatúrgiques són el resultat d‟un procés que 
incorpora les reflexions de directors i actors.  
 
Havent aconseguit la connexió entre la tècnica teatral i les fonts culturals 
andines, la companyia ha dut a terme tallers sobre la formació de l‟actor i la 



posada en escena, i també ha realitzat projectes socials en els quals el teatre 
és una eina de discussió i d‟inclusió social.  
 
Hi intervenen Giampaolo Nalli, coordinador general; Alice Padilha 
Guimaraes, actriu i responsable pedagògica; i Gonzalo Callejas, responsable 
artístic, actor i escenògraf.  
 
Activitat organitzada amb Alianza Social para la Innovación (ASI). 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimarts 10 novembre 

‘Diàlegs sobre Europa’ amb Jorge Arguëllo, diplomàtic 
argentí 
20:00h 
 
L‟ambaixador de l‟Argentina a Portugal i Cap Verd, Jorge Argüello, autor de 
Diálogos sobre Europa (Clave Intelectual, 2015) conversa amb Marc Vidal, 
cap d‟Internacional del diari ARA, a partir dels continguts i reflexions que es 
recull en el seu llibre.  
 
L‟autor analitza els desafiaments actuals del projecte europeu arran les 
conseqüències de la crisi econòmica, social i política que va esclatar al 2008. A 
diverses preguntes a curt i llarg termini, El llibre ofereix distintes respostes 
sobre el futur d‟Europa provinents dels entrevistats per l‟ambaixador Argüello.  
 
Entre aquests, alguns van protagonitzar el procés històric de creació de la UE 
(Felipe González, Mario Soares, Romano Prodi). D‟altres reivindiquen una UE 
molt distinta a la de les polítiques d‟austeritat (Alexis Tsipras, Íñigo Errejón). 
 
Jorge Argüello, advocat (UBA), Màster en Administració i Polítiques Públiques 
(Universitat de San Andrés), ha estat ambaixador als Estats Units i 
representant permanent d‟Argentina davant l‟ONU.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 11 novembre 

Viatge al Centre d’Amèrica (4): Costa Rica, natura 
prodigiosa 
20:00h 
 
Quarta sessió del cicle Viatge al Centre d’Amèrica, dedicat a descobrir i 
difondre iniciatives i projectes culturals, artístics, socials i mediambientals que 
tenen lloc als set països de la regió centreamericana. 
 



En la sessió d‟avui, el fotògraf i escriptor Jordi Solà Coll ens acosta al Valle 
Central y Tierras Altas, el cor històric de la Costa Rica moderna que explica 
com resoldre els conflictes entre demografia i conservació del medi ambient.  
 
De la seva banda, Altaïr Magazine ens porta fins la vall del Savegre on hi viu 
el quetzal, l‟habitant més espectacular del cel d‟aquesta part del planeta.   
 
El cicle Viatge al Centre d’Amèrica, organitzat per Casa Amèrica Catalunya 
amb la col·laboració d‟Altaïr Magazine, consta de set sessions –una per 
cadascun dels països de Centreamèrica– que es celebren entre el 30 de 
setembre i el 2 de desembre. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 12 novembre 

’Pablo Neruda i l’amistat que va transformar la literatura en 
espanyol’, per Santiago Roncagliolo 
19:00h 
 
Amb la conferència Pablo Neruda i l'amistat que va transformar la literatura 
en espanyol, l'escriptor i periodista peruà Santiago Roncagliolo presenta la 
primera sessió del cicle Materials de Ficció, concebut i coordinat per Casa 
Amèrica Catalunya, que té lloc durant aquest novembre al Caixafòrum Lleida. 
  
La vida de Pablo Neruda va ser rica en viatges, paisatges, amors i amistats 
que el van influir de forma determinant. A més de gran poeta, Neruda va ser un 
escriptor molt popular i referent per a molts autors de la seva generació. En la 
present sessió, ens endinsarem en les circumstàncies vitals de la seva 
producció poètica, en els paisatges per on va transitar i en la seva decisiva 
amistat amb Federico García Lorca. 
 
Lloc: CaixaForum Lleida Av. Blondel, 3. Lleida 
Entrada: 4€ (50% descompte clients 'la Caixa') 
 
Dijous 12 novembre 

Antologia del pedagog Miquel Soler Roca 
19’30h 
 

L‟Associació de Mestres Rosa Sensat presenta el llibre Educació, 
resistència i esperança, antologia de l‟obra del mestre catalano-uruguaià, 
Miquel Soler Roca, un dels grans noms de la pedagogia catalana.    
 

Nascut a Corbera de Llobregat (Barcelona) al 1922, Miquel Soler Roca, amb 
tan sols quatre anys, es va traslladar a l‟Uruguai amb els seus pares i 
germanes. Entre 1943 i 1961 va ser mestre rural, i després va treballar a la 
UNESCO, primer a l‟Amèrica Llatina i després a París, com a director de la 
Divisió d‟Alfabetització, Educació d‟Adults i Desenvolupament Rural. 
 



Hi intervenen Juan Pablo Tagliafico, Cònsol de Districte. Consolat General de 
l‟Uruguai a Barcelona; Jaume Botey, Doctor en Filosofia i prologuista del llibre; 
Xavier Besalú, editor i traductor del llibre; Irene Balaguer, Assoc. de Mestres 
Rosa Sensat; i Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dimecres 18 novembre 

Viatge al Centre d’Amèrica (5): Ciutat de Panamà de ruïnes i 
gratacels 
20:00h 
 
Cinquena sessió del cicle Viatge al Centre d’Amèrica, dedicat a descobrir i 
difondre iniciatives i projectes culturals, artístics, socials i mediambientals que 
tenen lloc als set països de la regió centreamericana. 
En la sessió d‟avui, el doctor en Arquitectura panameny Luis Nieves Quintana 
parla de la recuperació i conservació del Patrimoni Històric de Ciutat de 
Panamà, la capital del país, i de la necessitat d‟una planificació urbanística que 
faci que la ciutat antiga i moderna convisquin en harmonia. 
  
De la seva banda, Altaïr Magazine ens endinsa fins l‟arxipèlag de Bocas del 
Toro, un extens conjunt d‟illes i illots ubicat a la província del mateix nom.  
 
El cicle Viatge al Centre d’Amèrica, organitzat per Casa Amèrica Catalunya 
amb la col·laboració d‟Altaïr Magazine, consta de set sessions –una per 
cadascun dels països que formen part de Centreamèrica– que es celebren 
entre el 30 de setembre i el 2 de desembre. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 19 novembre  

’Julio Cortázar. Seguint les passes de la Maga’, per Carles 
Álvarez 
19:00h 
 
Nova sessió del cicle Materials de Ficció amb l'editor Carles Álvarez Garriga, 
que aborda la figura i obra de l'escriptor argentí Julio Cortázar. 
 
Què va motivar el particular univers literari de Julio Cortázar? Quina relació va 
tenir amb les ciutats de Buenos Aires i París? Va existir realment la Maga?  
 
Entrar en el món de Julio Cortázar, construit amb somnis, personatges que 
busquen i troben, i idees brillants i jocs infantils, és entrar en el fonament 
mateix de la seva obra. 
 

Lloc: CaixaForum Lleida Av. Blondel, 3. Lleida 
Entrada: 4€ (50% descompte clients 'la Caixa') 



Divendres 20 novembre 

LATcinema: ‘Las Damas Azules’ (Perú) 
20:00h 
 
Projecció de Las Damas Azules, documental de Bérengère Sarrazin produït 
per Enginyers Sense Fronteres sobre el moviment de resistència, encapçalat 
per dones, a un projecte miner a la regió peruana de Cajamarca que amenaça 
els recursos naturals de la zona. 
 
Las Damas Azules (Espanya. 63‟. 2015) explica com l'any 2012 el govern 
peruà dóna llum verda al projecte miner Conga, a Cajamarca. No és el primer 
cop que la mineria amenaça aquesta regió amb els seus projectes d'expansió.  
 
Des de fa més de vint anys, Yanacocha, la mina d'or a cel obert més gran de 
Llatinoamèrica, posa en perill els recursos hídrics. En aquest context, des del 
cor de la jalca andina neix una resistència femenina sense marxa enrere. Ni els 
atacs ni la por han aconseguit aturar aquestes dones que, amb convenciment i 
esperança, aixequen la veu per preservar la vida, la Pachamama i l'aigua.  
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Divendres 20 novembre  

Juan Andrés Ospina i Nicolás Ospina (Colòmbia) en concert 
21:00h 
 

Concert de Juan Andrés i Nicolás Ospina, germans i músics de professió, 
dos dels més actius representants d'una destacada generació de músics 
colombians.  
 
Juan Andrés i Nicolás Ospina han tingut una polifacètica carrera com a 
productors, arranjadors, compositors i pianistes, treballant amb reconeguts 
músics com ara Marta Gómez, Sofia Ribeiro, Paquito D'Rivera, Misi i Victòria 
Sud entre d'altres.  
 
Junts conformen el duet humorístic musical Inténtalo Carito, amb el qual es 
van donar a conèixer mundialment amb el seu èxit viral Qué difícil és hablar 
español.  
 
Tot aprofitant la seva presentació a Barcelona en el marc de la Setmana de 
l'Humor Llatinoamericà, els germans Ospina realitzen un concert amb el 
repertori dels seus últims discos com a líders, acompanyats de  
Juan Pablo Balcázar al baix i Salvador Toscano a la bateria. 

 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Buenaventura Muñoz, 21. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 
 
 
 



Dimarts 24 novembre 

Documental ‘Gabo, la creación de Gabriel García Márquez’ 
20:00h 
 
Projecció de la pel·lícula Gabo, la creación de Gabriel García Márquez, de 
Justin Webster. Tot seguit, l‟escriptor colombià Sergio Álvarez, especialista 
en l‟obra de García Márquez, presentarà la sessió moderant les preguntes del 
públic i participant en un col·loqui amb el director Justin Webster. 
 
Com va poder un nen d'un poble perdut a Colòmbia guanyar el cor de milions 
de persones, des de les més pobres fins als líders polítics més poderosos, i 
canviar la nostra percepció de la realitat a través de les seves obres? 
 
La resposta és la increïble història de Gabriel García Márquez, un nen que es 
va criar entre la pobresa i violència del nord de Colòmbia. Propulsat per l'amor 
a la vida i una sensibilitat màgica i sensual, va seguir un camí que el va dur no 
només a una literatura pionera que celebra la vida, sinó a l'avantguarda de les 
lluites polítiques dels anys 70 i 80, a través del seu periodisme militant i la seva 
amistat amb líders polítics com ara Fidel Castro i Bill Clinton. 
 
Organitzat per Working at Weekend amb la col·laboració de Casa Amèrica 
Catalunya. 
 
Lloc: Cinemes Verdi Park. c/ Torrijos, 49. Barcelona 
Entrada: 6€.  
 
Dimecres 25 novembre  

Projecció de ‘C4 Trío, 10 anys de música a Veneçuela’ 
22:00h 
 

L‟agrupació veneçolana C4 Trío celebra els seus 10 anys de vida artística amb 
un DVD antològic anomenat #Los10DeC4, dirigit per Hernán Jabes.  
 
Els integrants de C4 Trío es van conèixer fa deu anys al Concurso 
Internacional La Siembra del Cuatro. Provinents de diferents ciutats de 
Veneçuela, Jorge Glem, Héctor Molina  i Edward Ramírez conformen una de 
les propostes musicals de referència en aquest país. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 5€ (4€ titulars carnet d‟Amic de Casa Amèrica Catalunya) 

 
Dimecres 25 novembre 

Viatge al Centre d’Amèrica (6): Una Guatemala de cinema 
20:00h 
 
Sisena sessió del cicle Viatge al Centre d’Amèrica, dedicat a descobrir i 
difondre iniciatives i projectes culturals, artístics, socials i mediambientals que 
tenen lloc als set països de la regió centreamericana. 
 



Rafael Rosal, fundador i director d‟Ícaro, Festival Internacional de Cine en 
Centroamérica, explica els orígens i les circumstàncies d‟aquest certamen, 
inaugurat el 1998 per propiciar una nova cultura de pau.   
 
De la seva banda, Altaïr Magazine ens puja al Pocaya perquè escalar fins el 
cràter d‟un volcà actiu no és gens habitual.   
 
El cicle Viatge al Centre d’Amèrica, organitzat per Casa Amèrica Catalunya 
amb la col·laboració d‟Altaïr Magazine, consta de set sessions, una per 
cadascun dels països de Centreamèrica. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 26 novembre 

'Arran de terra: Amb les sabates de Benedetti', per Violeta 
Medina 
19:00h 
 
La poeta i periodista xilena Violeta Medina aborda la figura de l'escriptor 
uruguaià Mario Benedetti en la tercera sessió del cicle Materials de Ficció.  
 
Mario Benedetti ha estat capaç de guanyar-se el cor de lectors d‟arreu del 
món gràcies a la claredat dels seus versos i al llenguatge directe dels seus 
relats.  En aquesta sessió coneixerem quines van ser les seves passions, les 
seves lluites i les motivacions clau de la seva producció literària. 
 

Lloc: CaixaForum Lleida Av. Blondel, 3. Lleida 
Entrada: 4€ (50% descompte clients 'la Caixa') 
 
Divendres 27 novembre  

Projecció de ‘Ardiente Paciencia’, d’Antonio Skármeta 
20:00h 
 
Ardiente paciencia (80‟, Xile), pel·lícula dirigida l‟any 1983 per l‟escriptor xilè 
Antonio Skármeta que, dos anys després, donaria peu al llibre de títol 
homònim del mateix autor. Presenta l‟escriptora alemanya Bettina Bremme. 
 
Quan es compleixen 30 anys de la publicació de la novel·la, Casa Amèrica 
Catalunya i Goethe-Institut de Barcelona recuperen la versió 
cinematogràfica, una perla documental on Skármeta posa de manifest la seva 
sensibilitat i sentit de l‟humor.I si primer la pel·lícula va inspirar el llibre, anys 
després el llibre generaria una altra versió cinematogràfica: la cèlebre i 
premiada El cartero (de Neruda), l‟any 1994, dirigida per Michael Radford. 
 
Amb el suport del Goethe-Institut de Barcelona. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 



Dimecres 2 desembre 

Nicaragua de dones valentes 
20:00h 
 
Setena i darrera sessió del cicle Viatge al Centre d’Amèrica, dedicat a 
descobrir i difondre iniciatives i projectes culturals, artístics, socials i 
mediambientals que tenen lloc als set països de la regió centreamericana. 
 
Projecció del documental Sanmigueliteñas, on les dones de San Miguelito, 
localitat del sud de Nicaragua agermanada amb Sant Boi de Llobregat, 
expliquen les condicions de vida a les àrees rurals i els problemes que afecten 
a la població, i en especial a les dones.  
 
Col·loqui amb Alba Martínez, Tinenta d‟Alcalde de Ciutat Educadora 
(Cooperació, Solidaritat i Pau) de Sant Boi de Llobregat, i Isaac Lupiáñez, 
director del documental.  
 
De la seva banda, Altaïr Magazine ens du a navegar pel sinuós riu San Juan 
que, des del gran llac Nicaragua fins a l‟Atlàntic, discorre per la frontera amb 
Costa Rica.  
 
El cicle Viatge al Centre d’Amèrica, organitzat per Casa Amèrica Catalunya 
amb la col·laboració d‟Altaïr Magazine, ha constat de set sessions –una per 
cadascun dels països centreamericans– celebrades entre el 30 de setembre i el 
2 de desembre. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Divendres 4 desembre 

LATcinema: ‘La once’ (Xile) 
20:00h 
 
Projecció de La once (70‟. Xile. 2014), de Maite Alberdi, pel·lícula candidata 
de Xile al Millor Film Iberoamericà dels Premis Goya 2016. Després de la 
projecció es celebrarà un debat amb la directora Maite Alberdi. 
 
La once explica com, sense falta, cinc dones grans s'ajunten a prendre el te un 
cop al mes des de fa seixanta anys. En aquestes reunions evoquen el passat 
comú i s'esforcen a demostrar la seva vigència, tot oblidant per un moment els 
mals que pateixen.  
 
Malgrat van tenir una formació comuna en un col·legi religiós, els va tocar viure 
un període de canvis històrics radicals la qual cosa va provocar tensions dins 
del grup. Passen les tardes i sembla que res canvia en les seves vides. Però 
s'hauran d'enfrontar a un període de transformacions evidents. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona, 175. Barcelona 
Entrada: aportació voluntària 
 



Dimecres 9 novembre 

Presentació de llibre: ‘Neruda. El príncipe de los poetas’, de 
Mario Amorós 
19:15h 
 
Presentació de la biografia del poeta xilè Pablo Neruda escrita per l‟historiador 
alacantí Mario Amorós. Neruda. El príncipe de los poetas (Ediciones B, 
2015) revela l‟existència d‟un document oficial del Govern de Xile segons el 
qual és molt possible que Pablo Neruda hagués estat assassinat.  
 
Hi intervenen Mario Amorós, autor de la biografia; Ernest Folch, director 
editorial Ediciones B; Eulogio Dávalos, president del Centre Salvador Allende 
de Barcelona; i Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya 
 
En els darrers capítols del llibre, l‟autor descriu el terrible patiment de Neruda 
després del cop d‟Estat militar. Aquest relat adquireix un valor singular perquè 
descansa en la investigació judicial oberta a Xile arran la denúncia de què va 
ser assassinat per la dictadura del general Pinochet el 23 de setembre de 1973.   
 
Més enllà de les causes finals que van provocar la mort del poeta, la biografia 
és el resultat de la investigació que, durant anys, Mario Amorós ha dut a terme 
en arxius de Xile, Espanya, Rússia i d‟altres països amb l‟objectiu de reunir 
noves dades sobre la vida de l‟autor de Canto general.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 10 novembre 

Lliurament XV Premi Joan Alsina de Drets Humans a 
l’Associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga 
20:00h 
 
El Primer tinent d‟alcaldia de l‟Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, 
lliura a l‟Associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga el XV Premi Joan 
Alsina de Drets Humans que Casa Amèrica Catalunya concedeix cada any. 
 
A més de Gerardo Pisarello hi intervenen la presidenta de l‟Associació 
Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga Glòria Casaldàliga i el director general de 
Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria. L‟agrupació musical brasilera 
Choro Jam clourà l‟acte. 
 
L‟Associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga ha estat distingida amb el 
Premi Joan Alsina pel seu recolzament a les lluites en defensa dels Drets 
Humans amb organitzacions de base del Brasil i l‟Amèrica Llatina i la seva 
decisió ferma de fer conèixer les causes del bisbe Pere Casaldàliga i 
promoure‟n campanyes de sensibilització.  
 

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 



Divendres 11 desembre 

LATcinema: ‘Dauna, lo que lleva el río’ (Veneçuela) 
20:00h 
 
Projecció de Dauna, lo que lleva el río (2014. Venezuela. 104'), de Mario 
Crespo. Pel·lícula candidata de Veneçuela a Millor film iberoamericà als Premis 
Goya 2016 i seleccionada per a l'Oscar com a Millor pel·lícula estrangera. 
Posterior debat amb el director Mario Crespo. 
 
Per a la Dauna, la vida al delta de l'Orinoco li ha generat una forta curiositat pel 
que hi ha més enllà del riu. El seu talent natural per al llenguatge i 
l'aprenentatge sempre va tenir el suport de la seva família i del pare Julio. 
Tarcisio, el seu nuvi de la infància, també li dóna suport, però no sap com 
tractar amb la pressió social a la comunitat dels warao, la segona més 
nombrosa a Veneçuela, i la Dauna tem haver d‟abandonar els estudis... 
 

Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: A partir de 2€ 
 

 
 
Diumenge 13 desembre 

Ruta del ‘Boom’ Llatinoamericà a Barcelona 
11:00h 

  
La Ruta del Boom Llatinoamericà convida a conèixer escenaris, personatges 
i conceptes d'un dels majors moviments literaris del segle XX que als anys 
seixanta i setanta es va instal·lar i va triomfar a Barcelona. 
 
Amb aquesta passejada recorrerem carrers i visitarem alguns dels llocs que 
freqüentaven els autors del Boom: el Bar Glaciar, el Pastís o El Molino; els 
restaurants Amaya, Los Caracoles o Casa Leopoldo, entre altres espais que 
van servir de trobada a la nova fornada d'escriptors.  
 



A través de la ruta ens aproparem a la vida de grans noms de la literatura com 
Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso o Julio 
Cortázar durant la seva estada a Barcelona. 
 
-Places limitades. Cal reservar plaça i pagar en efectiu a la seu de Casa 
Amèrica Catalunya abans del dijous 10 de desembre. Horari 10-14 i 17-20h 
 
-Preu: 14€ --inclou consumició-- (12€ pels titulars del carnet d’Amic de 
Casa Amèrica Catalunya i carnet Biblioteques de Barcelona) 
 
-Punt de trobada: Moll de Drassanes (Estació Las Golondrinas). Barcelona 

-Durada de la Ruta: 2:30 hores aprox. 
-Disseny i guia de la Ruta: Conèixerbcn  
 

NOTA: Aquesta activitat es durà a terme sempre i quan s‟assoleixi un nombre 
mínim de participants. 
 
Dimarts 15 desembre 

‘Gabriel García Márquez i el laboratori de Cien años de 
soledad’, per Fernando Iwasaki 
19:00h 
 
L‟escriptor i historiador peruà Fernando Iwasaki analitza els referents literaris i 
estètics i les experiències vitals que van marcar el batec d‟una de les grans 
novel·les de tots els temps: Cien años de soledad, de García Márquez.  
 
En el marc de Materials de ficció. Què va inspirar les grans obres de la 
literatura llatinoamericana?, cicle de literatura llatinoamericana concebut i 
coordinat per Casa Amèrica Catalunya que té lloc al CaixaFòrum de Lleida. 
 
Lloc: CaixaFòrum Lleida. Avda Blondel, 3. Lleida 
Entrada: 4€ 
 
Dimecres 16 desembre 

Presentació de llibre: 'Los jíbaros, cazadores de sueños', de 
Josep Mª Fericgla 
20:00h 
 
Presentació de la nova edició de Los jíbaros, cazadores de sueños (La 
Liebre de Marzo, 2015), de l‟ antropòleg  Josep Mª Fericgla. Vint anys després 
de la publicació del llibre --fragment del diari de camp de Fericgla producte de 
la seva estada amb el poble shuar de l‟Amazònia equatoriana-- la present obra 
és una edició revisada, comentada i ampliada amb nous capítols i reflexions.  
 

El volum és un viatge en el temps que explica com es van resoldre situacions 
descrites en el primer llibre o com ha canviat el món des d‟aleshores. Editat 
originalment en català el 1994, Los jíbaros, cazadores de sueños va gaudir 
d‟una gran acollida entre els lectors i va ser traduït a diversos idiomes.  
 



Hi intervenen Jacinto Antón periodista de la secció de Cultura de El País; 
Manuel Delgado, antropòleg, professor de la Universitat de Barcelona; 
Fernando Pardo, editor de la La Liebre de Marzo; i Josep Maria Fericgla, 
autor.  
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
Dijous 17 desembre 

‘Seguint les passes de l’últim Piazzolla’, concert de tango de 
Quinteto Dequera! 
21:00h 
 
Concert de Quinteto Dequera!, formació de Barcelona que s‟inspira en les 
darreres creacions enregistrades pel compositor i intèrpret argentí Astor 
Piazzolla, considerat el gran renovador del tango.    
 

Aquest concert es centra en les composicions de Piazzolla dels discos La 
Camorra (1989) i Tango Zero Hour (1986). En aquests àlbums, Piazzolla 
retorna a una formació de cinc instrumentistes amb temes nous i també 
reinterpreta d‟altres de més antics, els quals adquireixen noves sonoritats.  
 

Quinteto Dequera!: Joel González, piano;  Julián Álvarez, saxo soprano; 
Darío Barroso, guitarra; Iu Boixader, contrabaix; Blai Navarro, acordió 
 
Lloc: Tinta Roja. c/ Creu de Molers 17. Barri del Poble Sec. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 
Divendres 18 desembre 

Seminari – taller: ‘La conquesta de Mèxic. Aprendre a llegir 
les cròniques entre línies’ 
10:00 – 13:30h 
 

Seminari-taller organitzat per l‟Institut de Cultures Americanes Antigues 
(ICAA), on s‟analitza el contingut de les cròniques de la conquesta de Mèxic, 
l‟empresa conqueridora per excel·lència de la Castella del segle XVI. 
 
La producció literària i burocràtica que va generar la conquesta de Mèxic ha 
llegat un conjunt d‟obres i documents de gran valor. A través de la seva lectura 
crítica es pot conèixer molt més enllà de l‟objectiu d‟aquestes publicacions.  

En aquest seminari-taller s‟estudiaran els interessos, les estratègies i els 
objectius particulars d‟aquells que van escriure la història en primera persona i 
se‟n llegirà el contingut més enllà del missatge que volien transmetre. 

Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona    

Preu: 12€ Inscripcions: enviar correu electrònic a 
institut@culturesamericanes.cat   

mailto:institut@culturesamericanes.cat


Divendres 18 desembre 

LATcinema: ‘Cristo Rey’ (República Dominicana) 
20:00h 
 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Migrant, LATcinema 
programa la projecció del film Cristo Rey (República Dominicana. 2013. 96‟), 
de Leticia Tonos.  
 
La pel·lícula narra la història d'amor entre un haitià i una dominicana amb el 
rerefons de la complexa relació entre dos països que comparteixen una 
mateixa illa: República Dominicana i Haití. 
 
El film va ser candidat de la República Dominicana a Millor film iberoamericà 
als Premis Goya 2015. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
Divendres 18 desembre 

Concert de ‘Zaracundé’, músiques i balls de Panamà 
21:00h 
 
Pont del món, cor de l'univers. Així es defineix Panamà. I Zaracundé ens 
convida a recórrer aquest istme envoltat per oceans a través d'una mostra de 
les seves músiques i balls: cançons de bressol i cants dels pobles Dule i 
Emberá, bullarengues afrodarienitas, balls de diables congos, tamboritos, 
cúmbies i dècimes. 
  
Concert vinculat al cicle Viatge al Centre d’Amèrica organitzat per Casa 
Amèrica Catalunya del 30 de setembre al 2 de desembre amb la col·laboració 
d‟Altaïr Magazine.  
  
Músics: Valentina Sousa, veu i percussions; Flor Inza, percussions i cors; 
Felipe Muñoz, percussions i cors 
  
Dansa:  Carolina García Gómez 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Buenaventura Muñoz 21. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



EXPOSICIONS 
 

 
 
 
‘Medellín 2 mirades’ 
Fins l’1 d’abril del 2015 
 
L‟exposició Medellín 2 mirades són imatges del fotògraf català Pepe Navarro i 
textos de l‟escriptor colombià Héctor Abad Faciolince, que dialoguen i 
entrecreuen les seves visions sobre la ciutat colombiana de Medellín.  
 
La mostra ens apropa al dia a dia de Medellín. Arrenca amb una espectacular 
vista aèria nocturna de la ciutat per anar baixant als seus carrers i habitatges i 
reflectir l‟orgull i dignitat de la gent que allà hi viu.  
 
Medellín 2 mirades també alberga dos apartats específics: un dedicat a les 
Biblioteques, infraestructures culturals que en aquesta ciutat van molt més enllà 
en impulsar la seva recent i radical transformació. I l‟altre, un colpidor 
homenatge als familiars de les víctimes de la violència elaborat amb la 
col·laboració del Museu Casa de la Memòria de Medellín. 
 
Horari de visita (nomès laborables): de 10 a 14 i de 17 a 20h. Entrada lliure 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
'Pere Casaldàliga. De professió l'esperança'  
Fins el 16 d’octubre 
 

L‟exposició Pere Casaldàliga. De professió l'esperança està conformada per 
imatges del fotògraf català Joan Guerrero i textos del bisbe emèrit de São 
Felix do Araguaia (Brasil) Pere Casaldàliga, estrets de les seves cartes, 
poemes, cròniques i fulls pastorals. 
 
 La mostra es completa amb la interpretació que se n‟ha fet de l‟obra del 
religiós, poeta i escriptor a través d‟altres vessants creatives. És el cas 
d‟Araguaia, obra musical del compositor Carles Cases, o de la sèrie de 
televisió Descalç sobre la terra vermella, basada en el llibre homònim de 
Francesc Escribano. 
 
 Amb el suport de Diplocat i la Fundació We are water i la col·laboració de 
l‟Associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga, Missioners Claretians de 
Catalunya i Minoria Absoluta.  
 
Aquesta exposició forma part de la ruta Eixample de DOCfield>15. Festival de 
fotografia documental de Barcelona. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
25 maig - 16 octubre 2015 
Horari de visita (només laborables): de 10 a 14 i de 17 a 20 hores 

 
 
 
 
 
 
 


